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Företal
-Akademien och den skogsbrukshistoriska forskningen
"Att i Sverige införa en efter landets läge och
beskaffenhet lämpad systematisk skogshushållning, på sätt den redan länge varit införd i Tyskland och flera andra länder, vore ett företag,
som skulle belönas med efterkommandes välsignelser; hvaraf samtiden inser nyttan; men
som dock vid utförandet skulle möta många
svårigheter. "
Så skriver Israel af Ström, föreståndare vid
Skogsinstitutet och den svenska skogsskötselns fader, år 1822 i sitt "Förslag till en förbättrad Skogshushållning i Sverige". Citatet
vittnar om det nödvändiga i att införa kunskap och ideer från Tyskland till Sverige. Detta behov fanns under större delen av 1800talet. Man införde inte bara kunskaper i tryckt
form utan också människor som hade dessa
kunskaper, t.ex. tyska skogsmän som flyttade
till Bergslagen i mitten av 1800-talet. En av
dessa var forstassessor C.L.W. Obbarius',
som där idogt arbetade med utbildning, skrev
flera arbeten i skogsskötsel och grundade vår
första tidskrift för skogshushållning.
Nu, drygt 175 år senare, ger Akademien ut
en bok som också vill ivra för import av kunskap och ideer från andra länder. Men denna
gång är det inte skogsskötsel utan skogs(bruks)historia2 det gäller. För att denna disciplin skall utvecklas vidare i Sverige är det
utomordentligt viktigt med utländska influenser, t.ex. från Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Nordamerika. Om en sådan ideimport, språkligt någorlunda jämnt fördelad, får
genomslag för den svenska forskningen, så
kan även detta belönas med efterkommandes
välsignelser. Det torde vara givet att samtiden
inser nyttan, och det är vår förhoppning att ut-

förandet inte skall möta många svårigheter,
detta gäller särskilt komparativa studier och
forskning utanför det anglosaxiska språkområdet.

Akademiens skogsbrukshistoriska
engagemang
För Akademiens del kom det skogsbrukshistoriska engagemanget i gång i större omfattning våren 1983 genom bildandet av Skogsbrukshistoriska utskottet, som skulle försöka
få fram resurser för skogshistorisk forskning.
I november 1987 arrangerade utskottet ett
symposium i syfte att med ett antal föredrag
väcka intresse för denna forskning. I sin inledning betonade Akademiens preses professor
Lennart Hjelm vikten av att skogshistorien
präglades av djupgående studier grundade
på källkritiska undersökningar samt av intellektuell analys. Vidare framkom att om ingenting gjordes skulle den svenska forskningen
förlora mark till utlandet, där utvecklingen
går mycket snabbt. Föredragen dokumenterades i Akademiens tidskrift 1988; titlarna var
"Skogs historisk forskning - i går, i dag, i morgon", "Skogens historia. En idehistorikers
perspektiv", "Arkivens källmaterial för skogshistorisk forskning", "Skogsarbetaren och
hans verktyg", "Skogsvårdens uppkomst"
samt "Den skogshistoriska forskningens objekt och problemställningar".
Akademiens skogshistoriska utskott avslutade sitt arbete 1989 efter att ha bildat Skogshistoriska sällskapet.3 SäJlskapet har utvecklats mycket positivt och bedriver en verksamhet efter flera linjer. Man ordnar ett flertal
skogshistoriska exkursioner per år och utger
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Skogshistorisk tidskrift med ett nummer om
året och ny het s bladet Skogshistorislw tidender med tre nummer om året. Man delar också ut mindre stipendier och utmärkelser. Sällskapet har, från att först var a en organisation
av mer eller mindre enbart skogsmän och
-kvinnor, undan för undan involverat andra
grupper, främst historiker av olika schatteringar. Denna inriktning behöver förstärkas
för att verksamheten skall kunna få den vidd
och tyngd som ligger inom räckhåll.
Det är i detta sammanhang intressant att
konstatera att, t rots att den svenska agrarhistoriska for sknin gen vida överskrider den
skogshistoriska forskningen, så har inte vare
sig näringens män och kvinnor eller agrarhistorikerna mäkt at att skapa ett "jordbrukshistoriskt sällskap" och/eller utge en svensk
"jordbrukshistorisk tidskrift".
I november 1995 arran gerades tillsammans med Skogssty relsen och Skogshistoriska sällskapet det seminarium, "Skogs historisk
forskning i Norden", som är en utgångspunkt
för denna bok. Seminariet gav en över sikt
över den pågående for skningen i Norden men
innehöll också väsentliga utblickar mot det
övriga Europa och Nordamerika. Avsikten
med seminariet var att betona vikten av impulser utifrån - det komparativa perspektivets
betydelse för en höjning av kvaliteten på den
skogshistoriska forskningen. Viktigt i detta
sammanhang var att den franska och t yska
forskningen skulle få samma betydelse för
forskningen i Sverige som den anglosaxiska.
En annan form för Akademiens engagemang är initiering av forskning i skogshistoria
och publicering av forskningsresultat en.
1Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED), som utges av Akademiens
bibliotek, KSLAB, har publicerats "Bergslaget
och skogen - en skogschefs hågkomst er från
Stora Kopparbergs Bergslags AB", "Lövtäkt
och stubbskottsbruk - människans förändring av landskapet", "Skogens användning
och roll under det svenska stormaktsväldet"
samt " Norrländsk skogshistoria - människan,
skogen och industrin".
I Akad emiens rapportserie finner man
"Värmländskt skogsbruk 1945-1980", " Röj8

ningsrösen i skogsmark - en nyckel till Sydsveriges äldre odlingshistoria" och "Skogsexploatering i mellersta Norrland under början
av 1800-talet".
I serien Skrift er om skogs- och lantbrukshistoria, som ges ut av Nordiska museets förlag
i samarbete med Akademien och Sveriges
Lantbruksuniversitet, ingår "Människan och
skogen", "Tjära, barkb röd och vildhonung",
"Svedjebruk och röjningsbränning i Norden t erminologi, datering, metoder" samt "Skogsbrukets tekniska utveckling under 100 år".4

Några reflexioner kring den svenska
skogsbrukshistoriska forskningen
Det vore önskvärt att en större andel av den
skogsbrukshistoriska forskningen kund e ges
en inriktning mot ekonomi, politik, teknik och
utbildning/ forskning gällande skogens användning och brukare - alltså skogen som en
areell näring - och att därvid både lokala,
regionala och inte minst nationella förhållanden och frågor undersöktes.
Den histori ska forskningen kring skogsskötselns teori och praktik behöver utvecklas,
inte minst från ett ekonomhistoriskt perspektiv. Det gäller här både övergripande frågor
över längre tidsperioder och mer specialiserade frågor som t.ex. lövskogsskötselns, skogsplanteringens och virkeshandelns hist oria.
Vid sidan av utveckling av forskningen rör ande primärproduktionen bör den historiska forskningen också utvecklas i fråga om åtminstone första förädlingsledet, t.ex. sågarna
och handeln med trävaror.
Den geografiska fördelningen i landet synes vara alltför ojämn; forskningen har en
stark betoning på de nordliga länen, och Sydoch Mellansveriges skogsbrukshistoria borde
få större betydelse.
Även fördelningen av forskningen under
århundradena är ojämn, och större uppmärksamhet borde ägnas åt 1500-, 1600- och 1700talens skogsbrukshistoria. Det gäller här både
jordbrukarnas och den tidiga industrins nyttjande av skogen.
Det skulle vara värdefullt om den svenska
skogshistoriska forskningen kunde inspirer as
av den franska på flera sätt. Inom denna forsk-

ning finns många spännande ideer som bl.a.
manifesterats i tänkvärda möten mellan historiker med olika verksamhetsområden. Symposier har ordnats där skogshistoriker mött
krigshistoriker och andra där de mött socialhistoriker o.s.v.. Bidragen har sedan tryckts.
Det vore viktigt att för en större svensk publik
presentera den franska skogshistoriska forskningen, t.ex. genom att göra en antologi av
artiklar översatta till svenska.
Akademien kommer säkerligen framgent
att ytterligare engagera sig i skogsbrukshistoriska och allmänt skogshistoriska frågor. De
senaste åren har sådana frågor fått ökad betydelse både inom den akademiska forskningen
och inom skogsnäringen. Allmänhetens intresse för skog i alla former inklusive skogens
historia har också ökat.
Skogshistorisk forskning på alla nivåer i
Sverige är än så länge ett litet syskon till den
mångfasetterade agrarhistoriska forskningen
i landet. För att nå en större bredd och utveckling är det viktigt att traditionella discipliner som historia och ekonomisk historia får
en ökad roll. Möjligen har den tidigare skogshistoriska forskningen i väl stor utsträckning
genomförts av personer inom skogsnäringen,
vilket ibland gjort den något smal, både ämnesmässigt, kronologiskt och metodologiskt.
Samtidigt kan man tyvärr konstatera, att forskarna inom de traditionella historiska disciplinerna, som t.ex. historiker, ekonomhistoriker,
kulturgeografer, etnologer och idehistoriker,
de senaste decennierna sällan haft skogsbru-

kets historia som huvudämne för sin forskning. Undantag är en nästan överdriven koncentration på skogens och skogsbrukets historia i Norrland under 1800-talets senare hälft.
Akademiens förhoppning är att den tyngdpunkt som i dag synes ligga på den biologiskhistoriska och miljöhistoriska forskningen
framgent bättre skall balanseras mot den produktionshistoriska, så att skogens och inte
minst skogsbrukets roll för folkförsörjningen
genom århundradena kommer mer i centrum.

Skogsnäringens engagemang
Ett tydligt uttryck för skogsnäringens och de
skogliga organisationernas intresse för skogsbrukshistoria är beredvilligheten att förhandsbeställa delupplagor av föreliggande bok.
Det är Akademiens förhoppning att den
ökade insikt och utblick som boken är tänkt
att bidraga till inte enbart skall vara intressant i sig. Boken kan kanske också ge skogsnäringen en förstärkt positiv självbild genom
att det är möjligt att se verksamheten i ett
större historiskt sammanhang. Detta kan ge
en solidare grund för kontakterna med omvärlden, vilket i förlängningen torde kunna
leda till en större förståelse från allmänhetens
och det övriga samhällets sida för villkoren
och utvecklingsbehoven i dagens skogsbruk.
Förhoppningsvis kan boken även inspirera
till ytterligare engagemang i den svenska
skogsbrukshistoriska forskningen, utförd av
professionella historiker eller kvalificerade
lekmannahistoriker - helst med inriktning mot
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produktionens roll för den svenska folkförsörjningen.
Akademien vill varmt tacka alla de organisationer som gjort tillkomsten av denna bok
möjlig, nämligen AssiDomän AB, Korsnäs AB,
MoDo Skog AB, Norra Skogsägama, SC4 Forest
and Timber AB, Skogshistoriska Sällskapet,
Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Skogsägarnas
Riksförbund, Stora Enso Skog och Sveriges
Skogsvårdsförbund.

Akademiens bibliotek, KSLAB
För tio år sedan beslutade Akademien att
dess bibliotek huvudsakligen skulle inrikta sig
på skogs(bruks)historisk och agrarhistorisk
litteratur - med uppmärksamheten riktad mot
många d iscipliners verksamhet. Det är glädjande att kunna konstatera att bokbeståndet
har utvecklats kraftfullt enligt dessa riktlinjer.
Speciellt vad det gäller den utländska litteraturen är detta lätt att följa i Kungliga bibliotekets databas LIBRIS - www.libris.kb.se.
Den litteraturförteckning som återfinns i
slutet av denna bok visar både bredden och
djupet hos en av nischerna i samlingen, nämligen beståndet av utomnordisk skogsbrukshistorisk litteratur. Här finns läsning både för
forskare - professionella sådana och lekmän
- och för allmänt skogshistoriskt intresserade. Det är Akademiens förhoppning att den
här sammanställda och presenterade litteraturen skall bidraga till att utveckla den svenska
skogs(bruks)historiska forskningen.
KSLAB bidrar även till den skogs- och lantbrukshistoriska forskningen genom att ge ut
en egen bokserie, SOLMED. Innehållet i de
skogshistoriska böckerna i serien har varit
skiftande- 1600-talets Sverige, industrins Norrland, minnen från Bergslaget och hur lövtäkten har förändrat landskapet. Och nu kom-

mer boken om skogshistorisk forskning i
Europa och Nordamerika.
Akademien vill rikta ett särskilt tack till
Kungl. Patriotiska Sällskapet som bidragit till
att denna bok och många andra skogs- och
agrarhistoriska texter har kunnat bli publicerade i serien.
Akademiens biblioteks-och arkivnämnd består bl.a. av ett antal framstående forskare i
skogs- och agrarhistoria. Tre av dessa återfinns bland bokens författare, nämligen Janken
Myrdal, även ledamot av Akademien, Ronny
Pettersson och Sverker Sörlin. Redaktör för
boken är ordföranden i biblioteks- och arkivnämnden, skogs(bruks)- och agrarhistorikern
Ronny Pettersson, som är fil dr i ekonomisk
historia och universitetslektor vid Stockholms
universitet. Hans insatser har haft stor betydelse för bokens struktur och kvalitet. Tilläggas kan att ytterligare en akademiledamot, PerOve Bäckström, finns med bland författarna.
En fråga som man avslutningsvis gärna
ställer sig är: Vilken betydelse kan en bok som
denna få för forskningens utveckling? Så här
inför millennieskiftet är det intressant att fundera över det faktum att boken skildrar 1900talets skogs(bruks) historiska forskning i en
rad länder och kan komma att påverka inriktning och kvalitet inom forskningen i vårt land.
En tanke är att återvända till boken om låt
säga tio år och se vilka influenser den givit
elen svenska skogs(bruks)historiska forskningen. Då torde man få svaret på frågan: Blev
boken en dagslända eller ett inspirerande
standardverk?
KUNGL. SKOG5- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN
Maj 1999
Sven-Uno Skarp
Akademisekreterare och VD

1
En monografi ö ver Obbarius och d ennes roll för svens k skogsskötsels utveckling av Bengt Brynte är under
utarbetande oc h planeras ingå i Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED). Br ynte har i den här
boken medverkat genom att översätta Helmut Brandls artikel.
' 1 v alet mellan termerna skogshistoria och skogsbrukshistoria har jag oftast vall den senar e, efter som den
brukade skogen är d et som i för sta hand är av intresse fö r Akademien.
3
Sällskapets historia beskrivs av Carin Ehrenberg i Skogshistorisk tidskrift nr 8 1998, s. 3- 9.
• I början av 1999 hölls ett seminarium om flottningens historia; föredragen kommer att publiceras i Skrifter om
skogs- och l anlbrukshistoria.
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Inledning
- bokens syfte, uppläggning och användning
Ronny Pettersson
Denna bok ger en bild av den skogshistoriska
forskningens utveckling under de senaste 50
åren i vårt land och andra länder. Den speglar
också den pågående diskussionen om forskningens inriktning och dess förhållande till
väletablerade akademiska discipliner. Boken
riktar sig till såväl akademiska forskare som
amatörforskare inom det skogshistoriska fältet. Båda grupperna kan hämta inspiration
från den mångfasetterade forskning som bedrivits och bedrivs utanför vårt lands gränser.
Ambitionen är också att boken skall förse
personer verksamma inom skogsbruket med
historisk kunskap som är användbar i dagens
och morgondagens skogsbruk. En överblick
av detta slag, som introducerar en bred publik till forskningen på ett viktigt område, har
länge saknats, inte bara i vårt land utan också internationellt.
Ursprunget till denna bok är ett seminarium i november 1995, arrangerat gemensamt
av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Skogsstyrelsen och Skogshistoriska Sällskapet.
Seminariets syfte var att förmedla impulser
utifrån till den svenska forskningen genom att
ge deltagarna en överblick över den skogshistoriska forskningen i Norden, med utblickar
mot andra delar av Europa och Nordamerika.
Under arbetet med att publicera föredragen
vid seminariet kom ambitionen att vidgas.
Den del som berörde svensk skogshistoria
och skogshistorisk forskning har kompletterats genom att den svenska skogslagstiftningen har fått en utförligare behandling än vad

som var möjligt på seminariet. En introduktion till forskningens arkivmaterial har också
tillfogats. Vidare har frågan vad är skogshistoria fått en mer allsidig belysning genom att
fler ämnesperspektiv har tillförts. Även presentationerna av skogshistorisk forskning
utanför Norden har utvidgats genom att några företrädare för denna forskning inbjudits
att medverka i boken. På så sätt har bidrag
erhållits från den ledande skogshistoriska
forskaren i Frankrike, A Corvol-Dessert, från
förre direktören för den nordamerikanska
Forest History Society, H K Steen, och från en
framträdande kanadensisk forskare, LA Sandberg. De bidrag som bygger på seminarieföredragen har utvidgats betydligt.
Genom dessa utvidgningar och kompletteringar har boken kommit att få en förhållandevis bred täckning av den skogshistoriska
forskningen och dess traditioner. Läsaren kan
därmed orientera sig på ett forskningsfält
som är rikt och mångsidigt. Tack vare översikterna av lagstiftningen och arkiven samt de
fylliga litteraturlistorna kan boken ge forskare av skilda slag ett användbart redskap för
den egna forskningen.
Bokens första del ger en översiktlig bild av
den svenska skogshistoriska forskningen under 1900-talet, presenterar några huvudlinjer
i den svenska skogslagstiftningen från medeltiden och fram till våra dagar samt vägleder
den intresserade in i arkivens källor till skogshistorisk kunskap.
Sörlins och Öckermans översikt innefattar
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främst litteratur som behandlar föreställningar
om skog och skogsbruk. Tyngdpunkten ligger
på vetenskapliga ideer och professionell debatt, till exempel om olika skogsbruksmetoder,
men skogens historia ur ett folkligt perspektiv
tas också upp liksom skogens behandling i
skönlitteratur och naturskildringar. Den breda
ansatsen rymmer även skogens teknikhistoria
och de ideologiska strider som stått kring skogen, inte minst mot slutet av 1800-talet.
Striderna kring skogen är ett viktigt tema i
Eliassons och Hamiltons presentation av några linjer i den svenska lagstiftningen om skog
och utmark. De betraktar lagstiftningen som
en brännpunkt för intressekonflikter om
skogsutnyttjandet och drar utifrån det perspektivet upp tre huvudlinjer, som gäller skogens nyttjande och skötsel, kontrollen över
utmarken och skogen samt vem som påverkar lagstiftningen. I centrum står motsättningarna mellan de lokala skogsanvändarna och
elen centrala makten och vi får följa svängningarna över tiden mellan central och lokal
kontroll över skog och skogsmark.
Statsmakternas reglering av skogen har
givit upphov till ett flertal källor för skogshistorisk forskning. Arkivens källor presenteras
av Nordström. Det finns ett rikhaltigt arkivmaterial, som ger oss uppgifter om skogens omvandling genom tiderna, men materialet är
utspritt och döljer sig ibland i arkiv som inte
ter sig självklara när man är på jakt efter källor till skogsforskning. Uppsatsen beskriver
var olika arkiv av intresse för skogsforskning
finns och ger exempel på vilka uppgifter som
dessa kan ge. Presentationen innefattar såväl
statliga arkiv som företagsarkiv.
Bokens andra del diskuterar forskning om
svensk skogshistoria ur olika perspektiv. Författarna griper sig an frågorna vad skogshistoria är och kan vara samt vad vi skall ha den
skogshistoriska kunskapen till, inte minst vilken roll denna kunskap kan spela i naturvårdsarbetet.
Myrdal diskuterar den skogshistoriska
forskningens kärna utifrån dess förhållande
till systervetenskapen agrarhistoria. Denna
kärna är människans bruk av skogen i vid
mening eller produktionen i skogen. Skogshis12

toria och agrarhistoria har enligt detta synsätt en viktig gemensam delmängd i det äldre
mångsidiga utmarksnyttjandet. Förhållandet
mellan de båda ämnena illustreras sedan genom en analys av inmarkens och utmarkens
över tiden växlande roll i livsmedelsförsörjningen. Analysen leder fram till att ett par
skogshistoriska forskningsuppgifter inriktade
på det vardagliga skogsutnyttjandet formuleras.
Växelverkan mellan skogen som ekosystem och människa/samhälle står i centrum
för Emanuelssons diskussion av skogshistorisk forskning ur ett växtekologiskt perspektiv. I detta perspektiv framstår skogshistoria
som ett ämne där skogshistorikerna måste
använda ekologi för att historien skall bli begriplig och ekologen behöver historien för att
ekologin skall bli begriplig. Emanuelsson argumenterar för en problemorienterad forskning som utgår från tydliga frågor och ger en
rad exempel, hämtade från internationell litteratur, på fruktbara frågekomplex. I uppsatsen tecknas också några huvuddrag i den
svenska skogshistoriska forskningens utveckling.
Intressanta skogshistoriska frågeställningar ur ett naturvetenskapligt perspektiv diskuteras också i Östlunds bidrag, som utgår från
tre exempel i elen svenska skogshistoriska litteraturen: avskogning och återbeskogning i
Halland, bergsbrukets skogsanvändning under lång tid i östra Värmland och elen snabba
utvecklingen från naturskog till kulturskog i
Norrlands inland. De diskuterade fallen visar
hur viktig interaktionen mellan olika vetenskapliga discipliner är för att förstå och tolka
vår skogshistoria. Östluncl framhåller att
skogshistorisk forskning bäst frodas när man
blandar icleer och teorier från olika discipliner.
Kunskap om hur elen av människan opåverkade skogen fungerade och hur dess dynamik förändrades under trycket av människans nyttjande ger viktiga utgångspunkter
för planering av ett mer naturanpassat skogsbruk. Bäckström diskuterar hur sådan historisk kunskap kan utnyttjas i dagens skogliga
naturvårdsarbete och jämför i detta avseen-

Arbetare vid Holmsunds brädgård 1904, Västerbotten. Foto: Nordiska museets arkiv.

de situationen i norr med den i söder. I Norrland behöver vi bara gå 150 år tillbaka i tiden
för att återskapa den dynamik som rådde i
den orörda skogen. I södra Sverige måste vi
bygga på kunskap om långsiktiga förändringar i trädslagssammansättning för att klara
miljömålen.
Den skogshistoriska kunskapens betydelse
som verktyg i skogs- och naturförvaltning diskuteras från dansk horisont i Friis M0llers
uppsats. En rad exempel ges på problem som
kräver skogshistorisk kunskap för att kunna
lösas. Redan skogsbrukets långa tidshorisont
gör skogshistorisk kunskap till ett naturligt
inslag. Viktiga frågor om dansk naturvård,
som att bestämma vad en naturskog är eller
vad naturkvalitet kan vara, kräver att vi känner till hur skogen sett ut och förändrats under tidens gång. Med den skogshistoriska
kunskapens hjälp kan vi också utveckla mo-

deller som ökar vår förmåga att förutse framtida utvecklingar och därmed sätter oss i stånd
att undvika svåra problem på miljöområdet.
Bokens tredje del presenterar skogshistorisk forskning i andra länder. Läsaren introduceras där till forskning inte bara i våra nordiska grannländer utan också till litteraturen
om samspelet mellan skogen och människan
i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA
och Canada. Bidragen ger en överblick av viktiga traditioner, ansatser och teman i ländernas skogshistoriska forskning.
Trots att Danmark varit och är ett förhållandevis skogfattigt land, i vilket skogsbruket
inte haft samma avgörande betydelse för
samhällsutvecklingen som i grannländerna,
finns en lång tradition av skogshistorisk forskning, om än en tämligen smal sådan. Fritzb0ger urskiljer två huvudtendenser i den
danska forskningen: en botanisk-vegetations13

historisk tradition och en forstlig skogshistoria, som främst sysslat med skogsodlingens
historia. Fackhistorikernas intresse för skogshistoria var länge svalt och deras bidrag till
forskningen kommer förhållandevis sent.
Skogen har spelat en blygsam roll i den finska historieskrivningen, trots att Finlands
ekonomi, kultur och sociala förhållanden formats av skogarna. Skogarnas historia har blivit föremål för forskning men till stor del utanför den akademiska forskningens huvudfåra.
Enligt Michelsen har skogsindustrins historia
fått störst uppmärksamhet genom en rad företagshistoriska arbeten. Ett annat tydligt inslag
utgörs av skogsyrkesmännens memoarer och
biografier, som också ber ör skogsskötselns
och skogspolitikens historia. En tredje grupp
studier söker närma sig skogen och skogsnaturen som självständiga historiska objekt.
Den förnyelse som detta angreppssätt innebär har sin bakgrund främst i den intensiva
skogsdebatten på 1980-talet.
I Frivolds uppsats om skogshistorisk forskning i Norge framträder en bild som delvis
påminner om den danska. Skogsutbildade
personer eller biologer har svarat för huvuddelen av forskningen medan fackhistoriker
skrivit förhållandevis få verk. Detta har inneburit att det som händer i skogen ofta inte har
placerats in i ett större sammanhang utan har
fått stå isolerat från samhällsutvecklingens
stora drag. Undantaget från regeln att fackhistorikernas intresse för skogshistoria har varit
svalt är trävaruhandeln, vars ekonomiska
betydelse gjort att den uppmärksammats av
historiker. Ett viktigt inslag i den norska skogshistoriska forskningen är regional skogsbrukshistoria, som till stor del tagit formen av jubileumsskrifter utgivna av skogliga organisationer.
Den skogshistoriska forskningen i Tyskland
dominerades länge av skogsmän. Brand! presenterar de viktigaste arbetena inom denna
tradition som innefattar såväl övergripande
framställningar som regionala undersökningar, sakområdesanknutna studier och personhistoriska verk. Under senare år har emellertid den allmänna historievetenskapen kommit att upptäcka skog och skogsbruk som
forskningsobjekt. Den historiska forskningen
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har ofta haft en kritisk udd riktad mot de traditionella skogshistorikerna, vilket lett till
kontroverser bland annat rörande förekomsten av virkes brist i slutet av 1700-talet. Samtidigt finns det enligt Brandl i denna breddning av angreppssätt en möjlighet att berika
den traditionella forskningen.
Under de senaste årtiondena har den
skogshistoriska forskningen i Frankrike förnyats. En central roll har i detta sammanhang
spelats av den mångvetenskapliga Groupe
d'Histoire des Forets Frarn;aises, som förde in
skogen och skogsbruket som väsentliga inslag i historisk forskning. Gruppens forskning
presenteras i Corvol-Desserts bidrag som
också belyser de svårigheter som skogs- och
miljöhistorisk forskning mött i Frankrike. Den
forskning som gruppen bedrivit har behandlat problemuppfattningar knutna till skogen
och skogsbruket, olika samhällsgruppers anspråk på skogen samt skogens ekonomiska
betydelse, regionalt och nationellt.
Den mycket omfattande nordamerikanska
skogshistoriska forskningen presenteras av
Sandberg med hjälp av en uppdelning på fyra
sakområden. Det första handlar om skogen
som nybyggarsamhällenas gränsområde, det
andra om skogsindustrins expansion, dess
aktörer och utbredning över kontinenten, den
tredje om framväxten av skogsvård och skogsvårdande institutioner som reaktion på det
exploaterande skogsbruket och det fjärde om
bevarandet av skogen som vildmark. På samtliga dessa områden har under de senaste decennierna en berättande och idylliserande
historieskrivning fått träda tillbaka för mer
kritiska och analytiska inriktningar. I USA har
dessa kritiska strömningar främst lyft fram
skogsindustrins inverkan på miljön medan de
i Canada mer framhållit de begränsningar det
starka beroendet av skogsexporten inneburit
för landets ekonomiska utveckling.
Sandbergs översikt av forskningen i USA
och Canada kompletteras med en kort presentation av Forest History Society, den viktigaste forsknings- och utbildningsinstitutionen på det skogshistoriska området. Dess publikationsverksamhet speglar det närmande
mellan skogshistoria och miljöhistoria som

skett under senare tid. En viktig del av säJlskapets verksamhet har varit att bygga upp ett
omfattande bibliografiskt material och stora
samlingar av arkivmaterial.
I såväJ Frankrike som Storbritannien har
den skogshistoriska forskningen förnyats och
vitaliserats under de senaste decennierna.
Dessa båda länders skogshistoriska forskning
skildras i Petterssons bidrag. I Frankrike har
förnyelsen bland annat inneburit att den äJdre forskningens inriktning på skogslagstiftning och förvaltning ersatts av ett växande
intresse för skogarnas faktiska användning
och hantering samt för intressekonflikterna
kring användningen. Ett långt tidsperspektiv
och en strävan att se skogen och skogsutnyttjandet i ett helhetsperspektiv är utmärkande
drag för den nya inriktningen. I Storbritannien
har företrädare för historisk ekologi bidragit
till att förnya forskningen genom att sätta
samspelet mellan människan/samhället och
skogen i centrum. I den nya riktningen kombineras olika typer av käJlor till skogshistorisk
kunskap och olika ansatser. Samspelet mellan
människan och skogen sätts in i ett bredare
samhäJleligt perspektiv, som ibland innefattar
inte bara hur skogen brukats utan också hur
den tolkats och värderats.
Skogshistorisk forskning har rötter som
går långt tillbaka i tiden. Forskningen var
emellertid länge uppsplittrad på skilda traditioner med förhållandevis svaga kontakter
med varandra. Det rena historieämnet visade
i flertalet länder länge rätt svagt intresse för
skogshistoria, med några undantag som gällt
ekonomiskt särskilt betydelsefulla sidor av
skogens nyttjande. Intresset för skogsindustrins och skogsbolagens historia i de nordiska länderna är ett exempel på ett sådant undantag. 1övrigt var forskning bedriven av historiker oftast sporadisk och utan klar inriktning och klara mål. Skogen betraktades också
som en passiv faktor i de historiska förloppen. Den var till exempel ett område från vilket jordbruksmark kunde erövras eller exportintäkter erhållas. Skogens egen historia
och dess växelverkan med samhället har inte
heller intagit en framträdande plats i den socialhistoriska forskning som tagit upp konflik-

tema kring skogsnyttjandet. 1sådan forskning
framstod skogen som scenen för sociala konflikter men samtidigt som något oföränderligt. Den skogshistoria som skrivits av skogsmän präglades för det mesta av en snäv inriktning på den vetenskapliga skogsskötselns
framväxt och segertåg. Ett uppifrån-perspektiv dominerade och samhäJlet med dess aktörer och grupper skymtade oftast bara i bakgrunden. Den naturvetenskapligt inriktade
forskningen levde ett eget liv vid sidan av den
samhällshistoriskt inriktade forskningen.
Under de senaste årtiondena har det emellertid skett ett närmande mellan inriktningarna. Tidigare snäva fokuseringar har ersatts
av ansatser, där skogen analyseras i ett bredare samhälleligt sammanhang. Detta bredare
perspektiv på samspelet mellan människan
och skogen har anlagts av forskare från skilda
ämnestraditioner. I sådana studier kopplas
användningen av skogen samman med samhäJlets ekonomiska och sociala maktstruktur.
Detta har inneburit en vitalisering och förnyelse av den skogshistoriska forskningen. Man
kan tala om en sådan i praktiskt taget samtliga
länder som figurerar i denna bok, även om den
skett på litet olika sätt och tagit sig olika former. I denna förnyelse ingår en kritisk hållning
till mycken tidigare forskning. Kritiken har till
exempel gällt en alltför snäv inriktning på juridiskt-administrativa problem eller en okritiska inställning till skogsbolagens eller de
skogliga myndigheternas agerande. Den kritiska hållningen förklaras till en del av att förnyelsen skedde mot bakgrund av det ökade
intresset för miljöfrågor. Den mest intressanta forskningen bedrivs i stor utsträckning i de
traditionella disciplinernas gränsområden
och arbetar med problemformuleringar som
är tvärvetenskapliga. Den kombinerar olika
källor och ansatser, något som visat sig fruktbart. Forskningen idag är också i högre grad
än tidigare problemorienterad i stället för
beskrivande. Den arbetar med tydliga frågor
rörande förhållandet mellan skogen och samhället.
Den förnyelse och vitalisering, som framhålls i många av bidragen, tyder på att den
skogshistoriska forskningen kan se framtiden
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an med tillförsikt. Många pekar också på ett
växande intresse för forskningen såväl inom
den akademiska världen som utanför den. Det
finns emellertid också uttryck för pessimism.
Forskningen anses ha en alltför svag ställning
inom den akademiska världen och påstås inte
ha fått det erkännande den förtjänar. I mångt
och mycket verkar denna pessimism betingas av att forskningen inte kommit att institutionaliseras. Antalet tjänster framstår som
alltför litet för att säkra forskningens framtid.
Även om dessa ting kan vara nog så viktiga,
hänger ämnets framtid inte på inrättandet av
lärostolar. Avgörande är förmågan att formulera problem som är intressanta ur vetenskaplig synvinkel och relevanta för en bredare allmänhet. Mycket kan åstadkommas genom samarbete mellan forskare inom olika
ämnesområden. En institutionalisering kan
innebära en risk för att forskningsfältet snävas in till att primärt innefatta en typ av
skogshistoria på andras bekostnad.
Svensk skogshistorisk forskning befinner
sig i en fas som i mångt och mycket påminner
om den vi kan iaktta i den utländska. Forskare från vitt skilda discipliner intresserar sig
för skogshistoriska frågeställningar och blandar ideer och teorier från skilda vetenskapliga discipliner. Därtill finns ett växande intresse hos allmänheten. I denna kreativa fas finns
all anledning att intensifiera utbytet med den
utländska forskningen och hämta inspiration
från dess frågeställningar och ansatser. Jag
skall här bara peka på några sådana ting, som
framträder i presentationerna av forskningen
utanför vårt lands gränser. Den franska forskningen har visat stor förmåga att finna infallsvinklar som samlat forskare från vitt skilda
ämnesområden till ett fruktbart ideutbyte
kring samspelet mellan människan och skogen. Detta framgår redan av en granskning av
titlarna på publikationer från Groupe d ' Histoire des Forets Fran~aises. Där återfinner vi
teman som krigen och skogen, skogen och
vattnet, föreställningar om skogen i utbild-
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ning och propaganda samt staden och skogen. Också det långa tidsperspektivet och det
breda regionala grepp, som vi ofta möter i
fransk forskning, borde vara värt att efterfölja. Regionala totalstudier, som integrerar olika typer av källmaterial (arkivaliskt, pollenanalytiskt, ekologiskt, arkeologiskt och etnografiskt), av det slag som främst Oliver Rackham presenterat inom brittisk forskning är
också något värt att försöka åstadkomma på
svensk botten. I den tyska forskningen har
debatten mellan historiker och skogsmän givit upphov till nya frågeställningar som borde
vara inspirerande även för svenska forskare.
De kritiska strömningarna inom amerikansk
och kanadensisk forskning, och det närmande som därmed skett mellan skogshistoria
och miljöhistoria, har redan avsatt spår i
svensk forskning och kommer säkert att göra
det också i framtiden.
Ett internationellt perspektiv i svensk
forskning innebär således att vi berikar de inhemska traditionerna med annorlunda angreppssätt och frågeställningar. Det bör emellertid innebära något mer än så, nämligen
jämförande angreppssätt, där vi ställer de
svenska erfarenheterna mot liknande eller
olikartade förlopp i andra delar av världen.
Ett sådant systematiskt jämförande angreppssätt har hittills varit sällsynt, inte bara
inom svensk forskning utan också inom forskningen i övriga länder. Det som har förekommit i den vägen har främst varit försök att
kartlägga faktisk påverkan från skogsbruket
eller skogsvetenskapen i ett land på förhållandena i ett annat. En jämförande ansats innefattar emellertid mer än studier av spridning
av ideer och praktiker. Genom att utnyttja likheter och skillnader i de skogshistoriska förloppen mellan olika länder eller grupperingar
av länder kan vi ställa nya frågor och komma
längre i arbetet med att söka förklara dessa
förlopp än vad vi kan göra om vi begränsar
oss till vad som händer och sker inom de enskilda länderna.
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Forskning om svensk skogshistoria
- ett idehistoriskt perspektiv
Sverker Sörlin och Anders Öckerman

Historiografiska översikter är en vansklig genre. De bör inte vara alltför detaljerade, då
hade en bibliografi varit bättre. De får heller
inte vara så översiktliga att de inte fångar
historieskrivningens variationer och mångfald. En fungerande översikt befinner sig kanske någonstans mittemellan den komment~
rade bibliografin och den vetenskapshistoriska analysen.
Ämnet för föreliggande översikt är den del
av historieskrivningen om skogen som är idehistorisk till sin karaktär. Vägledande har
först och främst varit att urvalet skall omfatta sådan historieskrivning som i någon mer
betydande omfattning behandlar föreställningar och ideer om skog och skogsbruk. Det
säger sig självt att nästan all historieskrivning
om skogens bruk innehåller något om ideer;
en bolagshistorik exempelvis ger ju som regel
uttryck åt de avsikter som bolaget vid olika
tidpunkter kan ha haft med sin skog, och en
regionalgeografisk studie innehåller ofta iakttagelser om hur man lokalt såg på skogens användning. På samma sätt finns det självfallet
idehistoriska inslag i den skogshistoriska litteratur som koncentrerar sig på skogens ekonomiska utnyttjande, på skogs politik eller på
skogslagstiftning. Att behandla all den litteratur som sålunda snuddar vid ett ide- eller v~
tenskapshistoriskt perspektiv låter sig inte
göra. En tyngdpunkt har lagts vid de lärda
ideerna, alltså vetenskap och professionell
debatt, vilket emellertid ingalunda uteslutit
en viss orientering om folkligt ideliv liksom

om skogens behandling i skönlitteraturen och
naturskildringen.
Till det som inte, mer än i förbigående,
kommer att behandlas i översikten hör den
skogs historia som behandlar skogens fysiska
förändring. Det förtjänar därför att nämnas
att denna forskning under senare decennier
gjort stora framsteg, inte minst genom tilllämpning av paleoekologiska och brand- och
vegetationshistoriska metoder. Äldre texter i
genren, som exempelvis Carl Malmströms
Hallands skogar under de senaste 300 åren
(1939) och Sten Selanders klassiker Det levande landskapet i Sverige (1955), har nu följts av
arbeten av Olle Zackrisson, Richard Bradshaw, Lars Östlund och andra.'

Äldre forskning

I förhållande till skogsnäringens betydelse för
landet är svensk skogshistoria försummad,
även om man inom i synnerhet den ekonomiska historien svarat för många värdefulla
insatser. Många företagshistoriker innehåller
nyttig forskning, liksom de arbeten som finns
om skogsarbetarnas politiska och fackliga
strävanden. Etnologer har gjort viktiga studier av skogslivets och skogsarbetets kulturella sidor.
Bland de fåtaliga historiker som tidigt
skrev skogshistoria märks främst Bertil Boethius, vars fina klassiker, Urde stora skogarnas
historia, kom i sin första upplaga 1917 (omtryckt 1955). Den innehåller många viktiga
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iakttagelser av idehistorisk natur, särskilt när
det gäller de folkliga föreställningarna om sker
gen. Detsamma gäller ett annat arbete av
Boethius, Skogen och bygde n (1939). Till de
äldre arbetena hör också Lar s Tirens Skogshistoriska studier i trakten av Degerfors i Väste rbotten (1937). Tiren beskriver inte bara
skogsbeståndens förändringar under mänsklig påverkan utan går också in på den vetenskapliga forskningens uppläggning, inte minst
den då ännu levande debatten om den s.k.
försumpningsfrågan, där resultaten från Kulbäckslidens försökspark i nuvarande Vindelns kommun betydde mycket.2
En stor genre, inte minst under 1900-talets
första årtionden, utgörs av stora, ofta pampigt utformade samlingsverk med artiklar om
Sveriges skogar och skogsbruk. Ett sådant är
la Suede, son peuple et son industrie ( 1900),
redigerat av Gustav Sundbärg, ett annat är
Sveriges nationalförmögenhet (1912) av lsidor
Flodström, ett tredje Sveriges land och folk (2
uppi. 1915) redigerat av Joseph Guinchard.
Några var mer specifikt inriktade på skogen,
exempelvis Anders Wahlgrens Historisk över-

sikt av den högre skogsundervisningens historia i vårt land ( 1917), eller Sveriges skogar och
huru vi utnyttja dem (1928), redigerad av Gunnar Schotte och Anders Wahlgren. Ett annat
exempel i genren är Skogar och skogsbruk: Stu-

dier tillägnade Frans Kempe på hans sjuttioårsdag (1917), som samlade flera av industrins
och forskningens märkesmän bland bidragsgivarna.3
Dessa arbeten erinrade ofta om att skogsbruket, som vid denna tid hade börjat lämna
betydande exportinkomster, hade en lång historia och att det "rationella" skogsbruket,
som man eftersträvade och i viss mån redan
uppnått, ingalunda hade blivit verklighet utan
strid. Skogsbrukets historia tecknades tämligen genomgående som en utdragen konflikt
mellan å ena sidan ett äldre, på allmogens
värderingar vilande extensivt skogsbruk med
inriktning på skogsbete och husbehovsvirke,
och å andra sidan det moderna industriella
skogsbruket, som producerade virke för sågverk och massafabriker. Som historieskrivning betraktade är dessa bidrag närmast skis-
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ser, ofta med en legitimerande grundhållning,
men de innehåller trots allt upplysningar om
skogslagstiftningens äldre historia och enstaka uppgifter om skogsnäringarnas kvantitativa utveckling och om de föreställningar som
vägledde skogsbruket under äldre tid, till exempel i den långa diskussionen om vedbristen i Sverige under 1600- och 1700-talen. Som
vi skall se nedan var detta inte sista gången
som det förekom en legitimerande hist orieskrivning omkring den ekonomiskt betydelsefulla "nationalnäringen".
Varför skrevs det inte mer skogshistoria
och varför var den skogshistoria som skrevs
så schablonmässigt utformad? Ett svar torde
vara den historiska forskningens koncentration på problem som var relaterade till staten.
Forskning om det som i vid mening skulle
kunna kallas miljöns historia var på det hela
taget frånvarande inom histor ieämnets ram,
ett förhållande som kom att bestå långt in på
efterkrigstiden. Därför är det också i regel utanför historieämnet som vi i Sverige finner
det slags historieskrivning vi här är på jakt
efter; Boethius är ett av få undantag, ett annat
är Eli Heckschers arbeten, som granskar sker
gen ur ekonomisk-historisk synpunkt och
även orienterar om de ekonomiska teoriernas
historia - merkantilism, fysiokratism, liberalism etc. - och hur man i dessa såg på råvarornas betydelse för hushållningen.4

Folkets skogshistoria

"Skog" kan ju syfta även på begreppet skog,
taget som kollektivt inre fenomen. Den hister
rieskrivning som då ligger framför oss är den
som förts fram bl.a. inom den franska s.k.
Annales-skolan alltsedan mellankrigstiden
och som brukar kallas begrepps- eller mentalitetshistoria. Det har utkommit arbeten om
barndomens historia, om dödens, kärlekens
och ålderdomens historia.
Dessa är abstrakta begrepp och undersökningarna har inte i första hand varit inriktade
på att förstå dödens och kärlekens fysiologiska villkor eller studera statistiken över dödsorsaker eller ingångna äktenskap, även om
man gjort också detta. Syftet har i lika hög

Ett skogstro/1.
John Bauer
omkring 1905.

grad varit att se närmare efter vilka föreställningar människor under olika epoker knutit
till dessa fenomen, hur kärlek och död, barndom och ålderdom, gestaltats i konst och litteratur och, kanske än mer, hur dessa livets
biologiska konstanter tett sig i människornas
inre världar av glädje och fruktan, likgiltighet
och förhoppningar. De har utgjort beståndsdelar i människornas tanke- och känsloliv, i en
folklig mentalitet.
Den svenska skogen är inte abstrakt, men
i en viss mening kan man nog jämställa den
med begrepp som "kärleken" och "döden".
Den har varit så central i många svenskars liv
och föreställningsvärld att man faktiskt kan
tala om den just på mentalitetshistoriens vis.
Att skriva skogens historia blir då att ta fasta
på attityd lika väl som på ekologi, att tolka en
retorik och en ikonografi lika mycket som att
bedriva dendrokronologi och pollenanalys.
Det kan till exempel handla om att gå in i
det uppteckningsmaterial av sägner och talesätt som etnologer vanligtvis arbetar med
och som frambringar skogslivets "bärare",
"tomtar" och "vittra". Det kan handla om att

förstå den livsform som för bara ett par generationer sedan var vardag i stora delar av
norra Sverige och som innebar årliga förflyttningar till fäbodvallarna, till myrslåttern och
tillbaka ner till dalgångarnas byar. Näringsfånget fanns i skogen; man gick i bärskog, i fågelskog, i harskog, i älgskog - kanske rentav
någon gång till älskog. Påpekanden av detta
slag har påfallande ofta gjorts av etnologer, till
exempel av Orvar Löfgren och Jonas Frykman i deras bok Den kultiverade människan
(1979). 5
Rötter fanns i en äldre etnologisk forskningstradition. År 1936 utgav etnologen Åke
Campbell sin Verdandiskrift Kulturlandskapet,
där han bland annat underströk behovs- och
naturahushållets benägenhet att bibehålla,
befästa och ersätta det förbrukade, snarare
än att ekonomiskt erövra. Denna hushållning
kan emellertid "sett från modern ... exploateringssynpunkt", bli betraktad som en "misshushållning", erinrade han och kunde knappast ana hur rätt han skulle få. Något årtionde senare följde Campbell upp sin Verdandiskrift med den märkliga Från vildmark till bygd
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(1948), ett detaljrikt arbete om några nybyggen och deras omgivning i Lappland, vilka
han undersökte ur alla upptänkliga synvinklar
och med s karp blick för resursutnyttjandets
tekniska och ekologiska villkor. Ma n tänker,
när man läser Campbells bok, på den regionala miljöhistoria som i USA långt senare skrivits av ledande fors kare som Carolyn Me rchant och William Cronon. Men man associerar också till en antropologisk tradition, etablerad av Bronis lav Ma linowski och andra,
som bestod i detaljerade, holistis ka s tud ier
av ett begränsat område. Vad Campbell dock
underströk, mer kraftfullt än de flesta angloamerikanska antropologer, var arbetets roll i
omvandlingen av landskapet. Även om befolkningen var gles, som den var och är i lappmarkerna, och även om naturen var robust,
så skapade de få spridda invånarna - jägare,
jordbrukare, rens kötande samer - ett halvt
vilt, halvt kultive rat skogslandskap med tydliga, om än subtila kännetecken: översilningsä ngar, myrhässjor, flaka r för djurfänge, rävtanor, strandskoningar.6
Det var också ett landskap fyllt av konflikter. Samerna hade sitt näringsfång i samma re-

gion som de koloniserande jordbrukarna.
Spänningarna var politis ka; staten hade genom lagstiftningen tilldelat dem skilda roller.
Men motsättningarna var också synliga i näringslandskapet. Renar trampade ner s låttergräs och åt av hässjat hö. Nybyggare och bönder utnyttjade jaktmarker och fiskevatten
som samerna uppfattade som sina. Troligen
blev konflikterna allvarligare i och med att
den icke-samiska inblandningen efterhand
ökade med kolonisation och befolkningstillväxt, även om man bör betona att kulturell
samexistens och fredliga kulturmöten både
varit och lä nge s kulle förbli det normala
mönstret. 7
En annan karakteristisk typ av etnologis k
s tudie gällde fäbodkulturen. Än en gång var
det fråga om ett nära samspel mellan människor, teknik och de begränsade resurser som
tekniken kunde göra tillgängliga. Fäbodskötseln var extens iv och mycket a realkrävande i
de lågproduktiva områdena i norra och mellersta Sverige. Många etnologer har studerat
fäbodväsendet, men här kan man också peka
på Uppsala-geografen John Frödins studier av
torvmossar, våtmarker och fäbodku ltur, vil-

Korna leds ut på fäbodbetet.
Foto: Nordiska museets arkiv.
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ket visar hur nära dessa två ämnen, etnologi
och geografi, ibland kunde stå varandra.8
Mot denna bakgrund är det ingen överraskning att Julian Stewards begrepp "Cultural Ecology" (utvecklat från 1930-talet och i
bokform 19559 ) skulle få ett visst genomslag
i Sverige. Om man vill nämna ett namn, skulle det bli Phebe Fjellström, som först specialiserade sig på samiskt silverarbete, men som
efterhand vidgade sin forskning till en sorts
totalbeskrivning av samisk ekonomi och kultur, hela tiden med ett stort intresse för de
ekologiska förutsättningarna. Den som under
1970-talet lyssnade på Fjellströms föreläsningar om samisk byggnadsteknik, baserad
på fjällbjörkskogens ekosystem, och hur denna skilde sig från den skånska - gamme av
torv och björk respektive lerklinad korsvirkesgård - blev snart förvissad om att hennes
analys låg så nära Stewards tes om kulturens
förankring i naturliga betingelser man kan
komma utan att läsa honom i original. 10
1många stycken har det etnologiska intresset inriktats på ett förindustriellt skogsutnyttjande och de föreställningar som knöts till
detta. Den som fört analysen fram till den industriella perioden är framförallt Ella Johansson med sin doktorsavhandling om skogsarbetare, Skogarnas fria söner ( 1994). Här behandlas i en bred kulturhistorisk skildring de
mångfacetterade relationer som norrländska
skogsarbetare hade till skogen under 1900talets första hälft. Förhållandet präglades av
en ambivalens, å ena sidan var det slitsamt
och hårt, men å andra sidan var det fritt. Och
i den senare hållningen, skogen som platsen
för frihet, fanns, som bland andra Aron Gurevitj påpekat, ett gammalt historiskt mönster
som vilar på det faktum att skogen var en för
allmogen allmänt tillgänglig nyttighet där jakt,
fiske och andra resurser medförde ett stort
mått av ekonomiskt oberoende, såväl av privata jordägare som av staten.11
Skogshistorien ligger därmed inte så långt
ifrån de försök som har gjorts under de senaste årtiondena att skriva vad som kallats en
" folkets idehistoria" 12 . En inspirationskälla
har, som nämnts, varit den internationella
mentalitetshistoriska forskningen, och även

etnologer och antropologer har prövat möjligheterna att komma åt de folkliga föreställningarna. Detta är ingen lätt uppgift, men tidigare förbisedda metoder och källmaterial har
här öppnat nya vägar. Nu förekommer exempelvis studier av biografi och vardagsliv som
är baserade på den typ av texter som s.k.
"vanligt folk" lämnat efter sig: brev, dagböcker, almanackor.13
Vi talar här främst om skogens historia ur
ett folkligt perspektiv, som självfallet inte behöver begränsas till landsbygden. Man skulle
lika väl kunna betrakta den från stadens horisont; folket finns ju också där. Den svampplockande medelklassens skog har dock varit
något avgjort annorlunda, en rekreationskälla, kanske en estetisk kategori. Nöjesjägaren
har sin alldeles bestämda skog. Den som engagerar sig för fjällnära skogars bevarande
eller skydd av döda träd har sin specifika
skogssyn. Jägmästaren på sitt tjänsterum,
med sina avverkningsplaner och lönsamhetskrav, har åter en annan. Den som lämnat skogen för staden - och de människorna är
många i Sverige - har kanske ett nostalgiskt
stämningslandskap inpräglat sedan tidiga
barnaår. Ur dessa ganska alldagliga konstateranden växer det en viktig slutsats: konflikter
om skogens utnyttjande hänger samman med
vilket synsätt man har och detta beror i sin
tur på var man befinner sig, dels i samhällsstrukturen, dels i geografin.
De folkliga attityderna har, liksom de lärda,
förändrats över tid, låt vara att vissa ideer har
större livslängd än andra. När vi skall skriva
skogens historia måste därför dessa skilda
synsätt framträda, liksom de konflikter som
växer därur. Ser vi exempelvis på stormaktstidens retoriska patriotism, så noterar vi hur
den prisade den nordiska naturens alla förmåner. Men skogen var samtidigt ett så naturligt
inslag i landskapsbilden, att den knappast
förtjänade något särskilt beröm. Rudbeckianerna och senare linneanerna var mer intresserade av det odlade landskapet. Skog fanns
i övermått, även om den ofta tröt där den bäst
behövdes, d.v.s. vid gruvor, hyttor och bruk.
Statliga skogsordningar utfärdades för att
hålla allmogens skötselmetoder i schack, sär-
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skilt det skogsödande svedjebruket - som var
utbrett - inte minst i finnmarkerna. En färsk
studie av kulturgeografen Gabriel Bladh talar
om svedjebruket som "försörjningsnisch". 14
Två skilda intressen av skogen kolliderade
och konflikten har hållits vid liv in i våra dagar. Å ena sidan fanns centralmakten, riksintresset, som gick samman med bruk och
bolag. De ville ha skogen för bergsbruk och
export, senare för utförsel av trävaror. Å andra
sidan fanns allmogen. Den såg skogen i den
enskildes och i byns perspektiv. Jakt, vedtäkt,
svin i ollongång, bete åt får, getter och kor var
viktigare för deras frihet och oberoende än
abstrakta plussiffror i nationalinkomsten.

Naturskildring och skogslyrik
Men folkets och överhetens attityd till skogen
hade kärvheten gemensam. Den norrländske
nybyggaren hade huggit upp den glänta ur
skogen där han med möda fick upp sina rovor
och sitt korn och där mossornas och buskarnas försök till återerövring av förlorad mark
medförde ständig försvarskamp. Ända in på
de ännu så länge små och fåtaliga städernas
knutar trängde skogen, och att 1600-talets
poesi inte var direkt svärmisk inför naturen
har förklarats - av Bertil Boethius - med att
folk i gemen hade en sådan mångfald av naturupplevelser. När skogen någon gång dyker
upp i dikten är det i kärlekslösa deklarationer
om dess mörker och ruttnande dysterhet.
"Skummoge, !avoge, mossuge trä,
utav ödlor förtärde,
Ruttnade, skyhöge, gamle, hel bare,
torreste tallar,"
skrev till exempel Anders Volimhaus Leijonstedt. 15
Tendensen fortsatte in på 1700-talet, som
den finländske litteraturhistorikern Henrik
Hilden för länge sedan utredde - i Studier av
naturen i Linne-seklets svenska diktning (1925).
Någon smak för den vilda barrskogen var det
inte fråga om. Skalderna placerade fagra nymfer med utflyktskorg i ljusa herdelandskap.
Allt var kyskt och yppigt. Att tukta och förädla
naturen var ännu bragd och dygd med stöd i
Mosebok och i bukolisk diktning alltsedan
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romaren Vergilius. "Ty utav ödemark att göra
lustegård/det visar att man har om landsens
heder vård", skrev Haquin Spegel, känd från
många psalmer i vår psal mbok, strax innan
seklet gick in. Skogen skulle röjas undan. Hur
njöt man inte när man kunde se resultatet:
"Där fordom tall och gr an på skarpa bergen
vuxo, där är orangerie". 16
Först med Thorild och romantikens 1800tal vaknade på allvar svenskens smak för den
vilda naturen. Tegner skrev hyllningsdikter till
sin barndoms ekar. Elias Martin inledde ett
stämningsmåleri som bröt tvärt mot klassicismens tuktade herdelandskap. Kring seklets mitt tog målaren Marcus Larsson vid och
flyttade elen svenska själen rakt in i elen ljusdunkla storskogen, där den kunde förbli med
hjälp av sagodiktare som Elsa Beskow och
konstnärer som John Bauer.
Från sekelskiftets nationella romantik går
sedan en tråd in i den skogsdiktning som följt
i vårt eget århundrade och som beklagat vad
man uppfattat som ett allt hänsynslösare
skogsbruk. "Det är andakt mellan granarna",
skrev Ekelö f. "Varje löv är ett öga", skrev Sara
Lidman. Till och med det omvälvande och
symboliskt viktiga året 1968 handlade på sitt
sätt om skog. Göran Sonnevi skrev i sin "Dikt
maj -68", att "människornas liv/ är omöjligt
utan det ljust gröna som slår ut". Diktningen
om skogen har blivit en protestlyrik. Medan
Sten Selander och Harry Martinson på 1930och 1940-talen skrev en ekologisk dikt byggd
på iakttagelse och under, har hos skogsskalder som Bengt Berg och Per Helge en militans
känts nödvändig. "Här, i överlevnadens utmarker/samlar man sig på nytt/ Motståndets
signaler spikas åter på kyrkportarna", hette
det i en samling med titeln Av skog är du kommen (1980). Ett samvete som Elsa Graves har
fått gälla för många när hon i "Luftanclens klagosång" och andra dikter anklagat det samhälle som med försurning och kalhyggen sökt
ta skogen med våld. Skogens idehistoria står
alltså delvis att finna i litteraturen.
Man bör förstås hela tiden fundera över
diktens representativitet; det är långtifrån alltid de vanligaste folkliga tänkesätten som får
röst hos skalderna. Men dikten i sig är v erklig

och när dikten handlar om skog, så ingår den
därmed i skogens historia. Däremot saknas
ännu en samlad vetenskaplig behandling av
skogens betydelse som motiv i svensk diktning, låt vara att motivet skymtat i analysen
av enskilda författarskap och i forskningen
om arbetard iktningen. 17
Få av de skönlitterära författarna har haft
några djupare historiografiska ambitioner.
Mer av detta får vi emellertid om vi betraktar
den i Sverige synnerligen rikhaltiga naturskildringens genre. I denna tradition, som griper tillbaks på namn som Linne och Elias
Fries (Botaniska utflygter, 1843-64), kom under 1900-talets första hälft en lång rad skickliga utövare: Carl Fries, Mårten Sjöbeck, Sten
Selander, Elin Wägner, Nils Dahlbeck m.fl. Linjen kan dras fram till sentida naturskildrare
som Rolf Edberg, Stefan Edman eller Gunnar
Brusewitz. 1~
Graden av systematik i dessa skogshistoriska författarskap varierar högst avsevärt. I
en viss särställning står onekligen Sten Selander med sin Det levande landskapet i Sverige
(1955), som i väldiga kapitel behandlar
"Björkskogen", "Barrskogen", "Lundar och
lövängar", "Bokskogen", men också, i smärre
avsnitt, de sydsvenska ljunghedarna, skogen
på myrarna och skogens roll i odlingslandskapet. Detta är dock en "ekologisk historia" av
den typ som nämndes inledningsvis; bara i
begränsad omfattning går Selander in på modernare ekonomiska skeenden och än mindre
på idedebatten. Det hindrar inte att han här
och var strör in kulturhistoriska passager ur
handskrifter och uppteckningar, en gnutta
Adam av Bremen eller Helmholds Chronica
slavorum, eller några älskade rader ur Linnes
landskapsresor.19
En annan av dem som skrivit skogens historia i vårt land är Carl Fries, Skansen-chef på
sin tid. Ser man på hans mångsidiga författarskap, så inser man vilka skatter som döljer sig
bakom ordet. När Fries skrev om skogen,
skrev han om rikets politiska hävder, om Tornedalens bönder, om de småländska ängslyckorna, där han fick sina första formgivande intryck. Han skrev om Nils Holgerssons
underbara resa, denna bok som bland myck-

Skogen
Har du glömt, att skogen är ditt hem,

att den stora djupa stilla skogen
står och väntar på dig som en vän.
Lämna stadens oro, kom till skogen åter,
endast så kan du bli barn igen.
Har du glömt, att skogen är din vän?
Myrans vägar under himmelen,
källan, där det växer upp så ljusa samtal,
gläntan, där man leker med ett regn,
är de glömda? Minns du inte dem?
BO SETTERLIND

et annat också är en skoglig historia. Den är
"en sagokrans virad kring Sveriges land",
skrev Fries. Något liknande kan sägas om Carl
Fries' Skogsland och fjäll ( 1967, omtryckt
1986), den sista delen i hans svit Sverigeböcker. Fast Fries är mer intresserad folket
och nuet, växlar han ogenerat mellan naturalhistoriska exkurser och människor han mött
på den egna resrutten. Någon har sagt, att
Carl Fries skrev "markens historia", och det är
nog sant. 20
Till denna genre skulle man även kunna
räkna det dokumentariska arbete som utförts
av fotografen och författaren Sune Jonsson.
Han har skildrat människor och liv i jord- och
skogsbruksbygder i olika delar av Sverige,
främst i Västerbotten. Men han har också intresserat sig för landskapet i sig, sådant det
formats av natur och människohand i förening. Utan att tillämpa den akademiska skogseller idehistoriens metod inrymmer han i sina
arbeten en subtil känsla för de attityder som
fanns bland skogslandets människor, särskilt
under den tid på 1950- och 1960-talen då
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strukturomvandlingen med sina grova sulor
drog fram över det norrländska inlandet s kolonat och småbrukarbyar.21

Skogen i ide- och vetenskapshistoria
Till de historiska inriktningar som tagit upp
skogsfrågorna hör också den svenska idehistorien. Inom detta i sig breda fält ryms exempelvis lärdomshistoria, vetenskapshistoria
och stora delar av nyare specialområden som
kvinnohistoria, teknikhistoria och miljöhistor ia.
Inom idehistorien finns sedan länge en
forskningstradition som inriktat sig på den
ekonomiska litteraturen. Sten Lindroths
Kungl. Vetenskapsakademiens historia (1967)
är en guldgruva för den som önskar inblickar
i 1700-talets debatter om skog och skogsbruk.
I Vetenskapsakademiens handlingar debatterades virkesbristen och man tryckte glada
rapporter om löftesrika exoter. Linne själv
föreslog, att man borde starta plantagebruk
på kalfjällen och introducera "Sibiriska Cedern", som kunde ge olja och nötter, och
"Röda Granen", som gav Strassburgsterpentin och bräder. Den merkantilistiska nyttokulten genomsyrade Linnes vision, som han för
övrigt avrundade med förhoppningen att
även saffran borde kunna planteras ut, förslagsvis av "små barn, krymplingar och förlamade", och att därigenom dyrbar saffransimport skulle kunna undvikas. Vetenskapsakademien beslöt prompt förskriva frön för plantering "på Gellivare". 22 Genomgående var Linne alltså optimistisk inför möjligheterna, men
mindre glad inför vad som faktiskt presterades. Vid Lycksele, som han passerade på sin
Lapplandsresa 1732, såg han skogen " full av
stora tallar, helt fåfäng, ty ingen gör hus av
honom och av ingen ätes han. Mig tycktes
han kunde göra tjänst, om beck och tjära
brändes av honom''.2~
Den patriotiska retoriken kring skogens
rikedomar skulle tillta under 1800-talet, när
virkeskapitalet fick större värde på marknaden. Men alla var inte glada över den utvecklingen. Intressant nog är en av de tidiga skogs-
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debattörerna, Carl Adolph Agardh, biskopen
och botanisten, inte någon reservationslös
anhängare av kommersialiseringen av den
svenska skogen. 1 sitt ar bete "Om Sveriges
skogsväsen" 24 från 1857-58 skriver han att
det är "egendomarnas betraktande såsom
handelsvaror" som varit pådrivande i förstörelsen av skogarna. Istället borde folket självt
få för valta sina tillgångar. Skogens värde var i
första hand nationellt, den behövdes för folkets och landets fortbestånd - inte bara för
dess ekonomiska värden. Agardh framställer
ett argument som idag närmast kunde kallas
ekologiskt. Skogarna sörjde för fuktens bevarande, höggs de ner kunde Sverige bli ett Island, kalt och härjat av stormar. Skogen var
också ett yttersta livsvillkor för den fattige "en välgörenhetsanstalt i den aldra största
scala, underhållen af naturen". Skogslivet var
ett villkor för "lifvets behag". Och som sådant
var det omöjligt att värdera i pengar, det var
"oköpeligt , outbyteligt emot något annat".25
En lång rad naturvetenskaper har givetvis
haft betydelse för den skogliga kunskapen
och för skogsbruket. Var och en av dessa, till
exempel geovetenskaperna, kemin, botaniken, zoologin, har varit föremål för idehistoriska undersökningar. Men perspektivet i
dessa har inte alltid inkluderat vetenskapens
kopplingar till industrialism och manufakturer; i vissa fall har också den kronologiska
avgränsningen legat före 1800-talet eller i varje fall satts innan industrialismen i större skala börjat påverka Sverige.
En bok som betydde mycket för den fortsatta forskningen var Gunnar Erikssons Kart-

läggarna: Naturvetenskapens tillväxt och ti/1lämpningar i det industriella genombrottets
Sverige 1870-1914 (1978). Den var en översikt
inte bara av naturvetenskaperna och deras
utövare utan också en genomgång av de instit utioner som fick stort inflytande under denna period och som på olika sätt kom att fungera som avnämare till vetenskap. I ett kort
avsnitt knyter Eriksson an till naturskydd och
hälsovård och den forskning som gjordes för
att främja dessa samhällsangelägenheter.
Bland de skogliga institutioner som förekommer i Erikssons översikt märks Skogsinstitu-

tet, Domänstyrelsen, Statens Skogsförsöksanstalt, Föreningen för skogsvård och de norrländska skogsvårdsföreningarna. Även skogsforskande företag som Mo och Domsjö skymtar. Indirekt kan man för övrigt uppfatta hans
arbete så, att mycket av naturvetenskapen
under denna tid hade vuxit fram som ett svar
på vad vi i vår tid, med ett vitt definierat miljöbegrepp, skulle ha kallat miljörelaterade
problem. Hydrologin och meteorologin mobiliserades för att göra väderleksprognoser och
undersöka effekterna på vattenflödena, och
därmed för till exempel timmertransporter
och jordbruk, av dämningar, dikningar och
kanalbyggen. Skogsforskning efterfrågades
för att utröna effekter av avskogning och för
att finna metoder för återbeskogning och avverkningsplanering. En stor fråga gällde
skogsavverkningarnas effekter på grundvatten och temperaturförhållanden. Liknande
problem lockade torvforskningen att klarlägga skogsdikningens effekter och huruvida
Norrland höll på att försumpas. 26
Listan på samband mellan forskning och
miljö kunde göras mycket lång. Läst på detta
sätt finns det drag i Erikssons bok som erinrar
om Peter J. Bowlers historiska översikt The
Environmental Sciences (1992), där de miljömässiga implikationerna av den naturvetenskapliga utvecklingen är fullt utdragna på ett
sätt som det allmänna tankeklimatet knappast var moget för under 1970-talet. Nu när
det har gått ett par d ecennier sedan Erikssons bok kom kan man notera att ingen ännu
tagit det avgörande steget och skapat vad
som förefaller uppenbart angeläget: ett forskningsprogram för svenska förhållanden om
"miljövetenskaperna", i Bowlers mening, och
deras samband med den tidiga naturskyddsrörelsen, med hälsovårdslagstiftningen, med
naturresursdebatten, med landskaps- och
kulturminnesvården och andra av tidens stora frågor. 27
Vad som dock skedde var att det år 1979
lanserades ett tvärvetenskapligt program - finansierat av Samarbetsdelegationen för långsiktsmotiverad forskning, SALFO - med lingvister, geografer, antropologer och idehistoriker: "Naturresurser i ett kulturellt perspek-

FORSOH
tUL D

i nn

--

IVIBl&L
Den Slalseke11miskl
ardel

■ iace

■

,t

C::• .t.. .t.G.t.BDH.

Den Statistiska
,r
C::. E . L,f~G8EBG.
TR.IDJJ! D.ILEN,

sr,.-,..1/111W~.1

nrcn

lflA!IWl2.!lll>.
005 CUL IJEUL'f, 1857.

tiv". Programmets olika fallstudier var tämligen löst sammanfogade och den hist oriskt
inriktade volym som det avkastade, Paradiset
och vildmarken (1984), var i sig en bred provkarta på ide- och miljöhistoriska studier; en
om Livingstone, Stanley och jakten på elfenben i Afrika, en annan om väderleken som
naturresurs, osv. Bland dessa fanns åtminstone två som måste betraktas som skogshistoriska, Svante Lindqvists om vedbristen under
1700-talet och Sverker Sörlins om den norrländska skogsdebatten. 28
Under de följande åren fortsatte ide- och
vetenskapshistorikerna att sälla sig till andra
skogligt inriktade historiker. Bosse Sundin
skrev en studie om naturskyddstankens tidiga historia och kopplade den till hembygdsoch djurskyddsrörelserna men också till debatten om hushållningen med skog och
torv. 29 Thomas Söderqvist skrev om ekologins törnbeströdda väg mot vetenskapligt
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och socialt erkännande i Sverige från sent
1800-tal fram till genombrottet på I960-talet ;
framställningen inbegriper flera av skogsforskningens förgrundsfigurer som Frans
Kempe och Henrik Hesselman. 30 Sverker Sörlin svarade för ett antal skogs- och flottningshistoriska studier, vilka med den brett upplagda doktorsavhandlingen Framtidslandet (1988)
följdes av en syntes och en analys av debatten kring norra Sveriges naturre~urser - särskilt skogen - och deras ägande och användning omkring sekelskiftet 1900.:ll
Ett område, som på ett plan är sociologiskt
och ekonomihistoriskt men som också i hög
grad har med vetenskapshistorien att göra, är
de upprepade konflikterna om olika skogsbruksmetoder. Under 1990-talet har ide- och
miljöhistorikern Anders Öckerman inlett
forskning härom, främst den berömda och
långvariga debatten om trakthygge och blädning, och hur vetenskapliga argument åberopades i denna.32 En utgångspunkt för denna
forskning finns i de studier som gjorts av
blädningsskogsbrukets historia av Lars Lundq vist, forskare i skogsskötsel vid Sveriges
Lantbruksuniversitet i Umeå.:33
När Uno Wallmo år 1897 med sin skrift Rationell skogsafverkning efter tysk förebild lanserade sin blädningside och mötte skarpt
motstånd från trakthyggesbrukets förespråkare, så var det inte bara en åsiktsskillnad det
gällde. Argumenteringen var från båda hållen
vetenskaplig. Wallmo talade för den "amfiteatriska" skogen, träd i olika åldrar som skyddade varandra men som också på grund av trädens olika höjd fick tillräckligt med ljus allesammans. Han talade också om våtmarkernas betydelse; trakthyggesbruket skulle sänka grundvattennivån, orsaka uttorkning och
utrota vadarfåglar och andra arter. 34 Trakthyggesprofeterna, med överjägmästare Anders Holmgren och senare den legendariske
Malå-jägmästaren Joel Wretlind i främsta ledet, menade att föryngring och effektivitet
fordrade större arealer.35
Öckermans forskning går bland annat ut på
att utröna vad som ytterst ligger bakom argumenten. Senare företrädare för kalhyggesmetoden har rationaliserat sina ståndpunkter
30

Uno Wallmo (1860-1946). Överjägmästare i Bergslagsdistriktet 1903 och från /910 i StockholmsGävle distrikt. Foto: KSLA.

med vetenskapliga argument. Hos Wallmo
framträder snarast en romantisk attityd; en
skog bör vara en skog, kalhygget strider mot
skogens egen dynamik. Naturen vet alltid
bäst. Pietet och djup kunskap om skogens
funktionssätt, inte instrumentalism och vinststrävanden, bör vägleda skogsbruket. Wallmo
hyste fruktan för att skogen skulle ta slut. Om
man inte gick försiktigare fram, skulle det
inom en mansålder skulle inte finnas en tall
kvar i landet , hävdade han vid seklets början
med stöd i omsorgsfullt uppställda sifferrader.
Kontroverser har länge pågått om skogsbruket i särskilt känsliga områden, som till exempel de fjällnära skogarna. Också på detta
område kommer man snart in på vetenskapshistoriska frågeställningar. Redan vid mitten
av 1800-talet kunde man apropå de fjällnära
skogarna i Lappland höra att avverkningarna
borde begränsas kraftigt. Argumenten var
exempelvis att träden fungerade som en

stormkappa, att de modifierade t emperaturväxlingarna och att de sörjde för fuktbalansen. Det skapades rentav en särskild lagstiftning för lapplandsskogarna, som ansågs känsligare än andra. Det vetenskapliga underlaget
för dessa argument var emellertid högst skiftande.
När fj ällnära skogar debatterats på nytt,
särskilt under 1980-talet och utifrån ett avsevärt bättre kunskapsunderlag, har likväl de
gamla argumenten återkommit, fast i ny skepnad. De som för mer än hundra år sedan argumenterade för skydd av fjällskogarna gjorde
det utifrån en helhetssyn på skogen; den var
inte bara ett virkesförråd, utan också en klimatfaktor, ungefär som Agardh hade menat.
De som i våra dagar försvarar fjällskogens bevarande använder vetenskapliga argument
och bekymrar sig, utifrån en ofta solid biologisk bildning, för vår gemensamma miljö.
St arka röst er till förmån för fjällskogarnas
skydd kommer inte minst från opinionsbildare som bor i andra delar av landet , men också lo kalt finns krafter som vill bevara dem,
trots behovet av utkomst och sysselsättning
på orten.
Ett parallellfall finns i debatten om främmande trädslag. Bland urskogsvännerna
tycks det finnas ett slags äkthetsideal. Främmande inslag i skogen är skadliga just för att
de är främmande. Man kan rentav tänka sig
att d etta skäl är minst lika viktigt som de
forskningsresultat som tycks visa att skogen
inte tål exoterna. Forskningsresultat blir slagträn i debatten, medan trädslagens symboliska och ideologiska roll - gr anen och särskilt
furan anses exempelv is mer "nordiska" - är
det som avgör ställningstagandet.36
För att pröva denna hypotes något mer utförligt måste man utforska " trädslagspuritanernas" skrifter och ikonografi, deras "stil"
och attityder. Detta har inte skett ännu, annat
än i mycket blygsam utsträckning.37 Det verkar rimligt att anta att det finns en tradition
från naturskyddsrörelsens allra första tid att
betona just ursprungligheten och kombinera
denna med kulturell och nationell purism, en
t radition som knappast är utdöd. Karl-Erik
Forsslund, den oförliknelige brunnsviksrek-

torn vid seklets börj an, motsatte sig exempelvis både hotell, snus och vattenkraftverk. De
danser han föredrog var vals och polkett,
"varken negerkrumsprång, sydamerikanska
idiotpiruetter eller parisiska apachevidrigheter" .38
Det finns starka skäl att se myten om
Sverige som ett resursrikt skogsland, förutbestämt till framgång, som nära knuten till de
behov industrialismen skapade. Den instrumentella natursyn som dominerade i debatten var legitimerande för en ekonomi, där de
stora värdena låg i omvandlingen av råvara
till förbrukningsvara. Där var "puritanernas"
natursyn i minoritet. Det är därför knappast
orimligt att betrakta den nya natursyn som
under 1900-talets senare decennier vuxit fram
bland den urbana med elklassen och bland
yngre människor inte bara som en produkt av
ideologiska modeströmningar, utan också
som en avspegling av den ekonomiska utvecklingen. Man är skeptisk till råvaruexploateringen, därför att man upptäckt miljöförstöring och ekologiska risker, men kanske
också för att man har ett intresse av att utnyttja en någorlunda orörd natur för sina fritidssysslo r: rekreation, fiske, jakt, sport. I
dessa aktiviteter ligger också ekonomiska intressen. Beräkningar visar att turismen i Jämtland nuförtiden sysselsätter fler människor
än jord- och skogsbrukssektorerna sammantagna.39 Ekvationen är inte enkel, men kvintessensen är ofrånkomlig; att awerka natursköna skogar kan under vissa betingelser
även rent ekonomiskt innebära att man bokstavligen sågar av den gren man själv sitter på.
ldeer och värderingar har ett förhållande
till dessa ekonomiska förändringar. Något tillspetsat kanske man kan säga att det var agrara, antiindustriella intressen som i sin desperata försvarskamp sökte stoppa det storskaliga skogsbruket under dess genombrottstid.
Så kom en lång period då den råvarubaserade, tunga industrialismen kunde visa upp stigande realinkomster och ökande standard.
Under de senaste årtiondena har andra värden - med en medgivet äventyrlig ter m skulle vi kanske kunna kalla dem post-industriella - kommit i centrum för debatten.
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Teknik och institutioner

duktionen av ångmaskinen vid Dannemora
gruvor vid mitten av 1700-talet och inkluderade i detta en diskussion av vedkris och skogsdebatt.42 En annan forskningsinriktning gäller
redskapen, där Göran Rosander gjort flera
förtjänstfulla studier.43 Ytterligare en inriktning gäller mekaniseringen med traktorer,
lunnare och skördare, där Bengt Ager44 och
Ulf Sundberg svarat för viktiga arbeten. Sundberg har förutom med detta tema "människa
- teknik - skogsbruk" även sysslat med temat
"energi - historia- skogsbruk".45 Studier har
också ägnats transporternas förändring från
transporter på vattendrag till järnvägs- och
vägtransporter. En växande forskning har
kommit att inriktas på ar betskraftens syn på
skogsarbetet, inte minst ur ar betsmiljösynpunkt.46 Till grund för denna forskningsinriktning ligger givetvis Nordiska museets samlingar av skogsarbetarminnen, insamlade väsentligen under I 940-talet.47 Ett sentida insamlingsarbete av värmländska skogsarbetarminnen har gjorts av Klas Ramberg.48 Ytterligare har under senare år en rik flora av
studier berikat förståelsen av skogens arbetsliv och teknologiska förändring. 49
Mycket av den hittillsvarande forskningen
om skoglig debatt och ideutveckling kommer

Till skogens idehistoria hör tekniken. Det
räcker med att slå upp ett översiktligt verk
som Svensk teknikhistoria (1989) för att konstatera att vare sig man beskriver svedjning,
tillmakning, flottledsbyggnationer eller byggnadsteknik, så finns skog, ved och virke med
i bilden. Anmärkningsvärt är också att den
tekniska handbokslitteraturen tidigt uppmärksammar skogsbrukets teknologi med titlar som Handledning vid flottningar och strömbygnader (1886), av G.H. Carlgren, W Ekmans
Skogsteknisk handbok (1908) och det av Ekman redigerade samlingsverket Handbok i
skogsteknologi (1922).40
Forskning om skogens teknikhistoria vetter i olika riktningar. Ett tidigt arbete med ett
brett perspektiv och tydliga kopplingar mellan teknik- och vetenskapshistorien å ena sidan och skogsutnyttjandet å den andra, också under äldre tid, är Sten Lindroths studie av
bergshanteringen vid Stora Kopparberget
(1955). Den har i sin väldiga empiriska redovisning en potential som gör att den skulle
kunna läsas - och skulle ha kunnat skrivas,
om den skrivits några decennier senare - som
en regional studie av resurshantering och miljöeffekter.41 Svante Lindqvist skrev om intro-
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fram i arbeten om institutioner. Det finns företagshistoriska studier om till exempel SCA,
Stora Kopparberg och MoDo.50 Det finns verk
om Domänstyrelsen, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Skogshögskolan, Skogshögskolans studentkår, Sveriges skogsvårdsförbund, Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen
och en lång rad andra aktörer i Skogssverige.51
Det mesta av denna historieskrivning har
emellertid föranletts av jubileer och många av
verken har en krönikerande karaktär, vilket
inte hindrar att där finns åtskilligt av intresse.
Däremot finns ytterst få studier som använder sig av ett mer genomfört institutionellt perspektiv och analyserar skogshistorien från denna utgångspunkt. Det är inget tvivel om att institutionella förändringar haft
stor inverkan på skogsbruket. Till att börja
med är det påfallande hur ringa uppmärksamhet den historiska forskningen visat för den
period av omfattande institutionellt nygrundande som sker omkring mitten av 1800-talet.
Då grundas inte bara den blivande Domänstyrelsen (1859) för att förvalta landets skogar;
dessförinnan hade såväl hushållningssällskapen som Lantbruksakademien grundats, och
vid samma tid bildas exempelvis Sveriges
Geologiska Undersökning (1859), som i sin tur
hade föregångare i bl.a. Topografiska corpsen
och 1840-talets geognostiska kartverk. Till
denna institutionella historia hör även kanaler, järnvägar, flottleder, telegraf (den första
ledningen mellan Stockholm och Uppsala
dras 1853/54), telefoni och andra infrastrukturella nätverk.52 Folkskola infördes 1842, lika
arvsrätt för män och kvinnor 1845 och aktiebolagslag 1848, skråväsendet avskaffades
1846, och en näringsfrihetsförordning infördes 1864 vilken gjorde det möjligt för såväl
män som kvinnor att idka rörelse var som
helst i landet och att direkt handla med utlandet. En banklag kom 1864, kommunalreformen 1862 samt den stora representationsreformen 1866.53 Under intryck av ideologiska
förskjutningar och den omfattande skogsdebatten kommer sedan successiva förändringar i skogslagstiftningen under de följande årtiondena. Om detta finns mer skrivet, t.ex.
hos Olle Gellerman (1958), hos Per Stjern-

qvist (1973), som anlägger ett rättssociologiskt perspektiv på skogsvårdsstyrelserna
och skogslagstiftningen vid seklets början,
och hos Katarina Eckerberg i hennes studier
av skogslagstiftningens genomslag under de
allra senaste årtiondena.54
Något arbete som från skogshistorisk synpunkt betraktar denna genomgripande omvandling av statens och näringslivets institutionella struktur finns inte, vilket måste betecknas som anmärkningsvärt. Man saknar
också i hög grad studier av det svenska 1800talets skogliga utredningslitteratur och debatterna i riksdagen. Likaså saknas moderna
historiska studier av ett viktigt område som
jakten, som också undan för undan reglerades av lagstiftning. Ett undantag är Den nordsvenska allmogejakten (1983) av Birger Arvidson.55 Även attityden till vilda djur är sorgligt
illa undersökt; ett av få undantag är Gunnar
Brobergs idehistoriska studie av järven
(1971-72).56 På önskelistan för framtida forskning får man därvid också notera den under
1800-talet snabbt växande tidskrifts- och småtrycks litteraturen om jakt och hushållning
med skog och skogs produkter. I denna döljer
sig med stor säkerhet intressanta aspekter på
tidig lokal och regional företagsamhet och en
bättre förståelse av försörjningsformerna i
den långa övergången från ett primärt agrart
till ett alltmer urbaniserat och industrialiserat
samhälle. Denna forskning är lika väsentlig ur
ekonomisk-historisk som från social- och ide-historisk synpunkt.

Ideologisk debatt
Till den idehistoriska, men också den politiskhistoriska, forskningen hör de ideologiska
strider som stått kring skogen. I Agardhs varningar ovan för "kosmopolitiska" teorier och
i hans plädering för en god och allvis statsmakt igenkänne r vi exempelvis den socialkonservative efterromantikern. Förhållandet
blev uppenbart mot s lutet av 1800-talet i den
segslitna debatten om den norrländska skogsfrågan, eller Norrlandsfrågan, som den också
kallades.57 Där fanns en falang, som grep tillbaks på just de argument som Agardh fram33

fört. Man menade exempelvis att skogen var
ett nationellt kapital som skulle brukas uthålligt och för lokala behov. Man var skeptisk till
kommersialiseringen, eftersom den kunde
hota självägandet bland de norrländska bönderna, som genom avvittringen blivit skogsägare och v ars skogsmark bolagen nu som
bäst var i färd med att förvärva.
Bakgrunden låg i den snabba ekonomiska
utvecklingen i norr. Mot slutet av 1800-talet
betecknades Norrland allt oftare som "framtidslandet". Först träv aruindustrin, sedan
gruvnäringen växte snabbt. Stambanorna till
Storlien och Trondheim på 1870-talet och till
Malmfälten 1894 och Narvik 1903 gav bättre
kommunikationer. Genom turism och massmedier bidrog Norrland verksamt till den ny a
bilden av Sverige som ett ungt , vitalt och expansivt industriland i vardande.
Som en motvikt till de spirande förhoppningarna framträdde emellertid samtidigt en
kritik mot industrialismens former och följdv erkningar. Med st örre konsekvens än förut
hävdades att skogarna "baggbölades" och
skövlades, att skönhetsvärden gick till spillo
när forsar och fall dämdes upp, att den norrländska allmogen höll på att gå under. Pessimistiska röster höjdes, t.ex. av Ådalens diktare Pelle Molin, som skrev: "Nor rland är icke
något framtidsland. Där skall bli ödemar k."
De sociala konsekvenser som ansågs följa
med den s.k. trävarurörelsen var en viktig
orsak till den intensiva och långvariga debatten om lagstiftning mot aktiebolags rätt till
markförvärv som var ett cent ralt inslag i
Norrlandsfrågan. Bakgrunden var att staten
under 1800-talet utdelat betydande skogsområden för att stimulera nybyggeskolonisationen i Norrland. I samband med att skogsråvarans värde ökade, sålde många norrländska jordbrukare sin mark till skogsbolag eller
upplät avverkningsrätter på först 50, sedermera 20 år. Priserna motsvarade inte t illnärmelsevis skogens industriella marknadsvärde. Detta ansågs inte bara ohederligt, enligt
en efterhand allt vanligare tolkning kunde försäljningarna leda till att elen självägande bondebefolkningens ställning i Norrland undergrävdes. Bönderna skulle sjunka moraliskt
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och förlora vad man uppfattade som böndernas naturliga försvarsvilja, rollen som rikets
"märg och stam".
Förhållandet uppmärksammades i riksdagen genom en motion i andra kammaren 1892
av lärov erksadjunkten Valdemar Vahlin. Men
debatten tog inte fart på allvar förrän journalisten Jonas Stadling, som hade rötter i Jämtland, publicerade sina socialpolit iska norrlandsreportage i Aftonbladet 1894, utgivna i
bokform samma år under titeln Vår irländska
fråga. Ett stort antal inlägg kom under de följande åren, bl.a. genom den sociala norrlandsdiktningen, ibland kallad "indignationslitteraturen". Till denna hörde, förutom Stadling
och Molin, författare som Otto Dalkvist , Olof
Högberg, Martin Koch , Valdemar Lindholm
och Johan Saxon Lindström.58 Flera av dessa
bildade äv en opinion i den norrländska pressen; Saxon var verksam som tidningsman i
såväl Östersund som Sundsvall. Karakteristiskt för kritiken var emellertid att elen ingalunda var isolerad till landet s norra delar.
Norrlandsfrågan stod till följd av landsdelens
allt viktigare ekonomiska roll högt på den nationella politiska dagordningen, och debattinlägg från skilda läger publicerades i landet s
större tidningar.
Så var exempelvis fallet med den artikelserie som publicerades i Nya Dagligt Allehanda
1894 på initiativ av industrins främste företrädare i debatten, Mo- och Domsjö AB:s d isponent Frans Kempe, även denna utgiven i bokfor m samma år under titeln Uppsatser i den
norrländska skogsfrågan. Kempe förmådde
vetenskapsmännen Carl Bovallius, Arvid Högbom och Axel N. Lundström att, mot ersättning direkt av ho nom, författa artiklarna.
Dessa förde fram industrisidans huvudargument, bl.a. att ekonomiskt rationell skogsskötsel krävde stora ägokomplex och kapitalstarka skogsägare samt att Norrlands naturliga
förutsättningar för jordbruk var dåliga men
att de industriella tvärtom var lysande. 09 För
Kempes del, men också hos Högbom, tillkom
ett närmast utvecklingsdeterminist iskt argument som gick ut på att industrialismen skulle
utbreda sig överallt där elen medförde ett effektivare utnyttjande av naturtillgångarna.

"100 år härefter", skrev Kempe i ett brev 1894,
kommer "Norrlands befolkning att till 4/5 utgöras af industrifolk, 1/5 af jordbrukare, ty
våra vattenfall, grufvor o skogar äro de naturliga förvärfskällorna, ej sädesodling".
Samarbetet mellan Kempe och forskarna illustrerar vetenskapens viktiga roll i debatten.
Båda sidorna mobiliserade kunskap, engagerade vetenskapsmän och sökte legitimera sin
hållning med vetenskapliga argument. Den
bolagskritiska gruppen hade stöd i hushållningssällskapen och i agrarvetenskapliga
kretsar. Ultuna-professorn Herman Juhlin
Dannfelt spelade en roll i debatten liksom länsagronomen i Västernorrland, E. 0. Arenander;
den senare redigerade odlingsoptimistiska
skrifter som landtbruks-Tidskrift för öfre Norrland och Norrlands Jordbrukstidning. Även
mosskulturens förespråkare pläderade i regel
för möjligheterna att odla i övre Norrland.
Den radikalkonservative predikanten Viktor
Vallberg i Risbäck framförde i en för Norrlandsfrågan typisk pamflett, Front till höger
och vänster (1908), visionen av Norrland som
ett "Kina" med stark familjesammanhållning
och miljoner småbönder.60
I riksdagen var motståndet mot åtgärder i
Norrlandsfrågan djupast i första kammaren.
Farhågorna för att den norrländska allmogen
höll på att skingras och proletariseras växte
emellertid, och 1901 beslöt båda kamrarna
efter en motion av stockholmsliberalen, sedermera socialdemokraten, Carl Lindhagen
om en utredning "af frågan 'Huruledes den
sjelfegande jord brukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarne må kunna vidmakthållas och stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar främjas"'. Norrlandskommittens stora betänkande i sex delar (1904) blev Norrlandsfrågans centrala
dokument. 61 Betänkandet genomsyrades av
en djup misstro mot industrialism, marknadshushållning och ekonomisk liberalism. Den
konservativa kommittemajoriteten föreslog
en lag om förbud för bolag att förvärva jord i
norrlandslänen och Dalarna; lagen antogs i
huvudsak 1906. I förgrunden stod sociala och
politiska överväganden. Kommittemajoriteten hävdade att bondeståndet var "folkets

Frans Kempe (1847-1924). Industriman och donator, ägare och mångårig chef för Mo-Domsjö sågverksaktiebo/ag. Foto: KSLA.

fysiska reserv", vilken var särskilt viktig i tider
av urbanisering och social oro. Reservationer
kom från industrivänliga ledamöter i kommitten, bl.a. Frans Kempe och Arvid Lindman,
vilka underströk det nyttiga och oundvikliga
i händelseutvecklingen, och från Lindhagen,
som menade att majoriteten i sitt "förherrligande af bondeståndet" hade "gjordt politik
i konservativt syfte".
Kommittens uppsplittring i tre grupperingar, en värdekonservativ, en marknadsliberal
och industrivänlig samt en radikal, går igen i
debatten som helhet, även om denna indelning ingalunda fångar alla nyanser. Allmänt
kan sägas att Norrlandsfrågan korsade gängse ideologiska och partipolitiska linjer. Den
bolagskritiska opinionens värdekonservativa
grupper hade agrar och bruksindustriell förankring och var väl representerade i riksdagen. Till denna grupps kritik hörde även farhågor för utländskt ägande av svenska råvaror
och för utbredningen av en opålitlig kosmopolitism.
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De radikala bolagskritikerna återfanns i
vänsterliberala kretsar och inom socialdemokratin. Hos de senare fanns förstås inslag av
allmän kritik av kapitalism och storföretag parad med uppfattningen att större naturt illgångar borde ägas kollektivt. Men nog så
framträdande bland radikalerna var en civilisationskritisk strömning som betonade den
enskilde odlarens oberoende och överhuvud
det sunda lantlivets förträfflighet, medan staden, fabriken och det industriella lönearbetet
ifrågasattes. Dessa ideal fördes vidare i den
socialdemokratiska fraktion som skulle bilda
det vänstersocialdemokratiska partiet 1917.
Man bör notera att de socialdemokrater som
var särskilt aktiva i Norrlandsfrågan nästan
undantagslöst hörde hemma i denna fraktion,
förutom Lindhagen även bl.a. Kata Dalström,
Fabian Månsson och Fredrik Ström.
I mellersta Norrland fanns under en period
i början av seklet en anmärkningsvärd representation av frisinnad vänster. Det rörde sig
om småbrukare, som visserligen var löneanställda i skogsbruket under delar av året och
därför kunde sympatisera med arbetarrörelsens ideer. Men samtidigt hade de egna torp
och gårdar. De var inte proletärer, den ideologi de sökte måste ta hänsyn till det förhållandet. Det fanns hos många av d em också en
skepsis till storindustrin och urbaniseringen.
Man utvecklade därför agrarsocialistiska böjelser, man blev georgister eller landsbygdsvänliga radikaler. I det inre av Norrbotten
fanns den så kallade ödemarkskommunismen. Skogen har, skulle man kunna säga, sin
politiska geografi. Omsorgen om småjordbrukarna följde emellertid inga partilinjer.
Dess förespråkare, särskilt i Norrland, var
nästan alltid energiska bolagskritiker. Även
den ideologiskt så annorlunda unghögern,
med namn som Adrian Molin och Rudolf Kjellen, bekämpade i Norrlandsfrågan vad man
uppfattade som en småfolksfientlig storkapitalism.
Bolagsopinionen, slutligen, fick stöd inom
industrin och bland de marknadsliberala
grupper som efter sekelskiftet formade den
moderniseringsvänliga konservatism som
skulle bli kärnan i högerpartiet. Men även so-
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cialdemokrater kunde inta samma ståndpunkt. Exempelvis raljerade författaren Ludvig Nordström över bolagskritikernas bristande realism och framhöll i stället industrins
framsynthet i byggandet av det dynamiska
Stor-Norrland, som också var titeln på en av
hans böcker (1927).62 Att lagstifta om skogsköpen vore att hämma något som Frans Kempe, en av Industriförbundets grundare och
den ledande företrädaren för denna opinion,
kallade "utvecklingens lag" Precis som skett i
USA, Tyskland och England, så måste Norrlands naturresurser, framförallt skogen, komma till industriell användning. Frans Kempe
gav ofta exempel på hur industrialiseringen
fortlöpte i USA och de brittiska kolonierna; på
samma sätt både borde och måste den fortsätta i Norrland. Argumentet uttryckte en deterministisk framstegstro på utvecklingslärans grund, som Kempe kunde formulera
med större självkänsla än de flest a andra,
bland annat därför att han hade en biologisk
utbildning i Uppsala bakom sig från de år då
darwinismen slog igenom och evolutionära
tänkesätt bröt fram. Hans vänner från studieåren blev framstående företrädare för dessa
tänkesätt på det vetenskapliga planet. Kempe
förvaltade ideerna på det industripolitiska.
Debatten i Norrlanclsfrågan blev så häftig
och långvarig därför att elen kom att handla
om långt mer än ägofördelning och jordbrukets ställning i skogsexploateringens Norrland. Närmare besett handlade frågan om synen på moderniseringen och den industriella
omvandlingen i stort. Norrlandsfrågan var
därför bara i en viss mening en provinsiell fråga. Den var heller inte bara svensk, även om
Norrlands bidrag till en ny, offensiv svensk
självuppfattning var påtagligt. Snarare bör
man, med respekt för de regionala särdragen,
betona frågans generella karaktär. Parallella
diskussioner om moderniseringens konsekvenser och synen på förhållandet mellan
jordbruk och industri fördes i flera länder. I
Tyskland ställdes exempelvis " Agrarstaat"
mot "Industriestaat". Även det partipolitiskt
svårsorterade panoramat av hållningar till
moderniseringen fanns på andra håll. Inslag i
europeisk, r ysk och amerikansk debatt kan

också spåras i Norrlandsfrågan. Stadling tog
t.ex. intryck av Leo Tolstojs ideer och av radikaler som Peter Kropotkin och Elisee Reclus.
Småbruksvännen och emigrationsutredaren
Nils Wohlin stödde sig på tysk katedersocialism.
Till förklaringen av Norrlandsfrågans ställning i svensk sekelskiftesdebatt hör också att
den grep in i och i vissa fall bjärt illustrerade
flera andra stora samhällsfrågor. Amerikaemigrationen skulle, menade vissa debattörer,
kunna stävjas om bara Norrlands jordbruk
tilläts blomstra och myrarna odlades upp.
Med samma metoder skulle den jäsande samhällsoron kunna dämpas och arbetarrörelsens frammarsch hejdas. Till Norrlandsfrågan
hörde på sitt sätt även lappmarks- och samepolitiken. Denna debatterades intensivt, särskilt av företrädare för den radikala opinionen; Lindhagen gick under beteckningen "lapparnas vän". Ett samband finns också med
det tidiga naturskyddet, som fick sin första
lagstiftning 1909. Det skedde i direkt sammanhang med den ökande uppmärksamheten på
Norrland; av nio samtidigt beslutade nationalparker låg de sex överlägset största i Norrland.
Den norrländska skogsfrågan var således
en konflikt om skogen, men den går att analysera idehistoriskt. Inte bara de traditionella
ideologierna, socialism, konservatism, liberalism, gjorde sig gällande i debatten, det förekom även mer gränsöverskridande hållningar. I forskningen om den norrländska skogsdebatten har man identifierat både en form av
populistisk vänsterradikalism och olika varianter av konservatism, som förut varit skäligen obeaktade i svensk ideologihistorisk
forskning.63

Nationell mytbildning
I skogshistorien ryms även andra inslag med
anknytning till ideer och föreställningar. Ett
sådant är den nationella mytbildning som
uppstod kring skogen i samband med industrigenombrottet. Forskning om de kulturella
yttringarna av den moderna nationalismen
och nationsuppfattningen har pågått länge;
ett tidigt exempel är Staffan Björcks ännu

mycket användbara Heidenstam och sekelskiftets Sverige (1945). På senare tid har analysen
fördjupats i studier som Bo Grandiens Rönndruvans glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst och
miljö under 1800-talet (1987) och i Billy Ehns,
Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens Försvenskningen av Sverige: Det nationellas förvandlingar (1993).64
Skogen spelade en viktig roll i den omvandling av nationalkänslan som nu tog far t.
Sverige blev i retoriken ett skogarnas land,
och Norrland, där skogen fanns, blev "framtidslandet", rikets skattkammare, "Sveriges
Amerika" kallat i en allt brokigare flora av
press och pamfletter.65 Stommen i detta betraktelsesätt var ekonomisk. Vissa år omkring
sekelskiftet kom mer än hälften av landets
samlade exportinkomster från skogen, och
svensk framstegstro vid denna tid hade till
icke ringa del skogen till sitt upphov.
Synsättet bröt igenom i skilda läger och
handlade långtifrån alltid om pengar. Inte
minst höll sig diktarna framme. Hemmet
Sverige var för Snoilsky i en sonett från 1870talet "tall och gran". Heidenstam skaldade om
svenskarna som "ett skogsfolk ... furor och
djurgårdsekar susa över svensk lyrik". Men
också en ekolog och skogsbotanist som LarsGunnar Romell talade på 1920-talet lyriskt om
sambandet mellan skogen och "det svenska
sinnet". När Läsebok för folksko/an , denna nationalklenod, skulle ges ett nytt omslag 1907,
gjorde konstnären Olle Hjortzberg en gran,
vars yviga och moderliga grenverk svepte in
det timrade lilla hemmet med hjärtan på fönsterluckorna. Klangen i devisen var grått fornsvensk i tidens stil (trots att den härrörde ur
den finskaKalevala), men i den kan samtidigt
en manande ton höras som vetter mot naturskydd och skogsvård: "Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat". 66
En gestalt som i ovanligt tydliga ordalag artikulerade denna nya nationella myt om skogen var den mångsidige geografen och botanisten Gunnar Andersson. För Andersson
var skogen en hävarm för den svenska nationen. Den var vårt främsta nationella kapital
och med inkomsterna den gav skulle vi få råd
att hålla igång den andliga odlingen, kultur
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och vetenskap. Sveriges t illvaro som kulturnation vilade på skogsbruket. Andersson t illhörde de många som vid denna tid grep tillbaks p å nästan rudbeckianska argument: i
Sverige är vintern den stora förmånen, dåligger sjöarna tillfrusna och snön djup så att virket kan kör as fram ur skogarna. När våren
kommer tinar de djupt nedskurna flottlederna från mynningen och uppströms, till skillnad från i Sibirien och Kanada, där de frusna
floderna smälter från källorna och orsakar
isproppar så att virket flyter ut och belamrar
de flacka stränderna. Till de naturliga förmånerna kom arbetskraften, ett friskt och tåligt
släkte, som Andersson uttryckte saken, vilket
" till billigt pris ställde sig i den nya näringens
tj änst". En skogs- och människosyn som denna skulle kunna kallas instrumentell; det var
skogens nytta - för människorna, för företagen, ytterst för nationen -som stod i centrum.
Gunnar Andersson planerade medvetet för
skogsnäringens framtid. Han gjorde en över38

Norrlandskommittens betänkande
1904.

sikt av kvaliteten på olika skogar och kom
fram till att de statliga skogarna var bäst skötta, därnäst kom bolagens, herrgårdarnas och
godsens skogar. Längst ner på skogsvårdens
rangskala stod bönder och småbrukare. Bönder saknade för måga att tänka långsiktigt,
menade Andersson. De ägnade sig åt den förkastliga "bondblädningen", som best od i att
ta ut de livskraftiga t räden och lämna de
oväxtliga och usla att fortplanta sig. En metod
blev förstås uppfostran - bönderna skulle läras upp i vetenskapligt skogsbruk, de skulle
besöka utställningar, gå på kurser och läsa
böcker. En folkbildning på sitt sätt. med anor
i lantbruksupplysningens långa tradition.
Ett annat sätt att dra försorg om skogens
framtid vore att öka den vetenskapliga kunskapen om den. Andersson var själv lärare
vid Skogsinstitutet och när Statens skogsförsöksanstalt grundades 1902 hamnade han,
jämte andra stormän i skogshistorien som
botanisten Henrik Hesselman. på anstaltens

lönelista. Det moderna svenska skogsbrukets
alltmer vetenskapliga prägel har Andersson
som en av sina viktigaste ideologer.
Omsorgen om det vetenskapliga skogsbruket hänger nära samman med Anderssons
geografiska verksamhet. Efter ytterligare några år, 1909, blev han Sveriges förste professor
i ekonomisk geografi vid den nybildade Handelshögskolan. Själva ämnet var nationellt till
sitt innehåll; dess kärna var att kartlägga och
beräkna naturresurserna, och det var vad
Andersson redan under flera år hade gjort i
sin forskning. Han hade skrivit om behovet av
en svensk skogsstatistik, han hade skrivit om
flottledernas transportekonomi och i otaliga
artiklar och böcker om norrlandsskogarnas
växtbiologi, inte minst med det uttalade syftet
att undersöka deras tillväxt. Perspektivet låg
i linje med den unga, snabbt växande industristatens självbild: Sverige var ett resursrikt
land på frammarsch, och skogen var en av
dess främsta tillgångar. 67

Nya tendenser i skogshistorien

Sedan ett par decennier tillbaka har intresset
för skogshistoriska studier vuxit kraftigt. Detta gäller inte minst den professionella forskningen vid universitet och högskolor, där
skogshistoria rått ett visst institutionellt stöd
genom forskartjänster vid Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt genom doktorandprojekt och talrika symposier och konferenser.
Intresset för skogshistoriska frågor synes
vara i växande också i en bredare krets av
skogligt engagerade. Så bildades vid 1990talets början Skogshistoriska sällskapet68 ,
som utger Skogshistorisk tidskrift (1992-)69 ,
där hågkomster och livsintryck av personlig
art växlar med bidrag som i något högre grad
grundar sig på forskning. En av tidskriftens
grundare, Lars Kardell vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, har sedan lång tid
tillhört den skogshistoriska forskningens flitigaste bidragsgivare.70
Även andr a publikationer vittnar om att
det finns en efterfrågan på populärt syftande
skogshistoriska framställningar. Skogsstyrelsen i Jönköping har under 1990-talet startat

en skriftserie under rubriken "Det var då". 71
Regionala skogsvårdsstyrelser har presterat
skogshistoriska publikationer och en populärt syftande skrift från Sveriges Lantbruksuniversitet, Vår skog - vägvalet (1992), innehåller artiklar av skogshistorisk karaktär. Som
vi såg ovan har det också under 1980- och
1990-talen framställts en rad historiska tillbakablickar med anledning av att företag och
institutioner firat jubileer.72
Det är kanske för tidigt att tolka denna
snabba tillväxt av skogshistorisk litteratur,
framställd av skogssektorns aktörer för en
bred publik. Ett intryck är dock svårt att frigöra sig från, nämligen att det moderna skogsbruk som fick sitt stora genombrott under
1950-talet under de senaste decenniet råkat in
i en trovärdighets- och kanske också en lönsamhetskris. De ideer som slutgiltigt vann hegemoni strax efter andra världskriget, med
storskalighet , mekanisering och en stark tro
på möjligheten att radikalt omvandla skogslandskapet, fick under 1980-talet utstå en allt
starkare kritik. En del av den historieskrivning
som här angivits tycks som ett av sina syften
ha att tillbakavisa denna kritik; historieskrivningen har apologetiska snarare än analytiska drag. Dess författare är också påfallande
ofta äldre skogsmän eller industriföreträdare,
som under ett långt yrkesverksamt liv verkat
i enlighet med det äldre skogsbrukets normer
och ideal. En intressant inblick i hur en av
storskogsbrukets företrädare, Carl-Gustaf
Sundberg, tänkt och agerat ges i hans minnesanteckningar Bergslaget och skogen (1997) ,
som omfattar perioden fr. o. m. andra världskriget fram till den nya miljömedvetenheten
på 1970-talet.73
Samtidigt kom skogsindustrin emellertid
successivt att ge upp sina egna positioner
och svara för ett skogsbruk som alltmer erinrade om det som kritikerna förespråkat, och
i sin tur legitimerat från sitt håll genom en
konsekvent eländesskildring av skogsbrukets
förändring. Läser man den kravlista som miljö- och ungdomsorganisationen Fältbiologerna ställde upp 1973, kan man konstatera att
dessa unga naturvänner 20 år senare på det
hela taget blivit bönhörda. Man krävde "an39

passning efter skogslandskapet s ekologiska
krav" och "hänsyn ... till inte bara skogens roll
som virkesproducent, utan också till ... fauna
och flora ... klimat och grundvattenförhållanden". Vidare har man på i stort sett varje
punkt fått igenom sina sju krav: stopp för
skogsgödsling, hyggesplöjning, kemisk lövskogsbekämpning, monokulturer, insektsgifter, inplantering av nya arter samt reglering
av kalawerkningen.
Det sistnämnda, alltså trakthyggesbruket,
är fortfarande den dominerande awerkningsformen, men sedan 1980-talet har också detta förändrats i riktning mot mindre hyggesstorlekar, större andel kvarlämnad skog, större respekt för döda träd, kantzoner, trädgrupper, underväxt m.m. som kan under lätta det
biologiska livets anpassning också i awerkade områden. Vidare diskuteras nu i stor utsträckning långtgående alternativ till trakthyggesbruk, t.ex. nya former av blädning eller
s.k. "kalhyggesfritt skogsbruk", som var temat
för skogsskötselinstitutionens vårseminarium 1995 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i
Umeå.
Framtidens historieskrivning kommer säkert att ha åtskilligt intressant att meddela
om de idekonflikter och vetenskapliga kontroverser som fanns i det svenska skogsbruket
under 1900-talets sista kvartssekel. Vad dessa
preliminära iakttagelser ger vid handen är
emellertid att det alltid är nödvändigt att vidmakthålla en professionell och oberoende vetenskaplig forskning om det förflutna. St ora
delar av skogshistorien är helt outforskade,
ännu mer av den är otillräckligt känd. Framtidens skogshistoria har viktiga uppgifter att
ta itu med.
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"Blifver ondt att förena sigh"
- några linjer i den svenska
skogslagstiftningen om utmark och skog
Per Eliasson och GustafHamilton

"Skogslagstiftningens uppgift är att tillse, att
ej det allmänna i någon mån lider genom skogames vanvård; men om det sätt, hvarpå
skogshushållningen bäst på lagstiftningens
väg skall befrämjas i ett land, hafva meningarne varit och äro ännu delade."'
Så inleder Herman Ludvig Rydin 1853 sin
avhandling om den svenska skogslagstiftningens historia. Lagstiftning om skog, vare sig vi
ser den ur ett maktperspektiv eller som ett
avtal mellan parter, utgör en brännpunkt för
intressekonflikter om skogsutnyttjandet. Utifrån ett konfliktperspektiv, i Rydins anda, ska
tre huvudlinjer i svensk skogslagstiftning dras
fram till våra dagar. De tre linjerna gäller skogens utnyttjande och skötsel, kontrollen över
utmarken och skogen och vem som påverkar
lagstiftningen.2
Med början i medeltiden, där landskapslagarna och den första kungliga lagen för hela
riket reglerar skogsanvändningen i en självhushållningsekonomi, följer vi motsättningarna mellan de lokala skogsanvändarna och
den centrala makten. Kontrollen över landets
tillgångar centraliseras under Gustav Vasas
1500-tal och då blir även utmarken , som
grund för kolonisation, en viktig del. Den växande bergshanteringen gör den svenska skogen värdefull genom behovet av ved och träkol när rikets naturresurser mobiliseras under de stora krigens tid på 1600-talet. Det le-

der till en mycket restriktiv skogspolitik där
de lokala intressena underordnas de centrala.
På 1700-talet växer de lokala skogsanvändarnas möjligheter att påverka lagstiftningen
centralt samtidigt som nya intressen i skogsanvändningen uppträder. De sista resterna av
den restriktiva skogspolitiken försvinner under 1800-talets början och kontrollen över
skogen och utmarken ligger helt på det lokala planet. Men ökningen av skogens värde
under industrialiseringen gör att krav på större central kontroll får alltmer gehör. Under
1900-talet skärps den centrala kontrollen av
skogen i takt med att dess betydelse som industriråvara ökar. Mot seklets slut uppträder
emellertid nya intressen samtidigt som den
centrala kontrollen alltmer ifrågasätts och
lagstiftningen anpassas efter skogsindustrins
marknads läge.

Landskapslagarna och skogen
(1200-1350)
Det tidigmedeltida Sverige är inget stillastående samhälle. Tvärtom befinner det sig i sjudande förändring med brytningar mellan
gammalt och nytt. Det pågår en bebyggelseexpansion där folkökning och nyodling öppnar nya bygder för bosättning. En ny religion
ger ett europeiskt kontaktnät och medför nya
ideer om rätt och fel. Ett nytt sätt att organi47

01/onsvin på utmarken. Ur Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, tolfte boken, sjätte kapitlet
"Om de olika trädslagen".

sera samhället i socknar och härader vinner
insteg liksom nya sätt att bruka jorden med
fasta åkersystem och permanenta byar.
Sverige är under tidig medeltid ett kungarike där lagstiftningsmakten ännu inte är centraliserad. Ett antal lagsagor - lagmansdömen
- dömer efter olika regionala lagsamlingar, de
s k landskapslagarna. Men just förekomsten
av landskapslagarna är bekräftelsen på framväxten av en centralmakt med krav på fastställd rättsskipning, med skatter och med
andelar i böter. Landskapslagarna är ett unikt
och användbart källmaterial för kunskap om
det tidiga medeltida samhället. Deras tillkomsthistoria är omdiskuterad men som källa till lokalsamhällets och byns direkta naturanvändning är de användbara.3 I landskapslagarna är det kontrollen över skogen och
utmarken i byn och på allmänningen som står
i centrum. Skogen får inte överutnyttjas och
nyodlingen måste regleras.
Det var byn som var utgångspunkten fö r
landskapslagarnas bestämmelser om jorden.
Denna var delad mellan byamännen enligt
olika principer. I östra Sverige där de centrala Svealagarna - Upplandslagen, Västmannalagen, Södermannalagen och Östgötalagen gällde var byns åker och ängsmark skiftad
efter to mtens storlek och läge, s k solskifte.
Trots att byns utmark innefattades i skiftesbestämmelserna fanns särskilda bestämmelser
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för skifte av skog vilket tyder på att denna
normalt inte skiftades tillsammans med åker
och äng.4 Delningsgrunden var byamålet, dvs
en jordägares andel av byns åkermark, äng
och andra tillgångar.
På den oskiftade utmarken, bymarken, var
rätten till skog reglerad.5 Inte heller var brukanderätten på häradsallmänningen eller
tandsallmänningen fri. I Upplandslagen och
Västmannalagen stadgades: "Intet hundare
och ingen by får bruka en annans allmänning,
varken skog eller vatten, utan att han blir skyldig till laga böter, om han ej har fått lov eller
legoavtal." Hur "lov eller legoavtal" fås angavs
i regeln att "Om någon vill bruka allmänning,
skall han på hundarestinget få lov därtill".6
Detta visar två olika sätt att regler a utnyttjandet av en gemensam resurs. Det interna
som gäller byns mark handlar om att reglera
resursen mellan andelsägarna. Det externa
som gäller allmänningen riktar sig emot utomstående där lov att överhuvudtaget använda
resursen måste ges av andelsägarna gemensamt.
Dessa problem med att reglera användningen av gemensam utmark är ett genomgående drag i skogslagstiftningens historia. En
tydlig konfliktsituation om hur skogen på bymarken ska fördelas internt mellan byns inbyggare kan skönjas i de flesta landskapslagar, t ex Upplandslagens bestämmelse om

"Huru landbo får köra i skog". Här begränsas
avverkningen i förhållande till hur mycket
jord man äger i byn genom att transporten
försvåras. "Äger en man mindre än en öre i by,
då får landbon köra i skogen med ett par dragare. Äger han en halv öre, då får han köra i
skogen med en dragare. Äger han mindre än
en halv öre, då får han köra med kälke i skogen. Har någon ingenting i by, då har han ingen rätt i skogen. Nu äger någon en öre eller
mera i by, då får både ägaren och landbon
köra i skogen med så många par dragare, som
de vilja. Tycka grannarna, att de hugga för
mycket i skogen, då har den vitsord som vill
skifta skogen."7 Bakgrunden till skiftet finns
att söka i en konfliktsituation kring utmarken
som resurs. Den gemensamma skogsanvändningen på bymarken regleras i landskapslagarna på tre olika sätt:
1. I Östgötalagen ges var och en som har del
i skogen oinskränkt rätt att hugga "vare sig
han har mindre del eller större och vare sig
han hugger mindre eller mera".8

2. 1Västgötalagarna ges över en miniminivå
på gårdsstorleken rätt till skogsanvändning. I den yngre Västgötalagen är dock
denna reglerad efter ägolotten i byn. Hur
det sker rent praktiskt finns inte angivet
men förnämesbalkens bestämmelse att
byamännen får hugga saklöst så länge de
är ense antyder att det var en förhandlingsfråga.9

3. 1Upplandslagen, Västmannalagen och Södermannalagen sker begränsningen nedåt
för dem som inte själva är jordägare i byn.
För den som har gård över minimistorleken - en öre- finns inga begränsningar i utnyttjanderätten, varken för ägare eller
landbo.10
Motiven till ett skifte av den skogsbärande
utmarken måste ses i samband med dessa
bestämmelser om skogsutnyttjandet. Det är
tydligt i Östgötalagen, Upplandslagen, Västmannalagen, Södermannalagen samt yngre
Västgötalagen att reglerna om skifte är knutna till en konfliktsituation där delägare anser

att den gemensamma resursen överutnyttjas
av andra delägare. 11 Så säger t ex yngre Västgötalagen: "Då byar äga skog gemensamt,
oskiftade mellan byamännen, må de som äga
del däri saklöst hugga, så länge de äro ense,
då har den rätt att söka om skifte, som vill
skifta, och icke den, som vill ödsla, med sjunätting, vare sig det är ållonskog eller ungträd."12
I Upplandslagen, Västmannalagen och Södermannalagen finns i lika eller likartade lagtexter reglering av landbors rätt till skogsutnyttjande kopplat till bestämmelserna om
skifte. I Östgötalagen regleras också i sammanhanget möjligheten att leja ut sin nyttjanderätt till byns gemensamma skog. 13
Det kan ses som ett tecken på motstånd
mot försök av landbor att överutnyttja byns
gemensamma skogsresurser när de tre centrala svealagarna syftar till att begränsa just
landbors rätt till skogsutnyttjande Att den
landbo som hade för lite jord i byn kunde
kompensera sig genom att utnyttja skogen
desto mer, är klart. Östgötalagens bestämmelser kan också tolkas i den riktningen även om
inte begreppet landbo används. Det ska understrykas att reglerna inte reglerar förhållandet mellan landbo och jordägare sinsemellan
utan mellan landbon-jordägaren å ena sidan
och byn å den andra sidan.
Bestämmelserna ger också resursfördelningsproblemet en tidsdimension. Den i
dessa lagar fastställda legotiden för landbor
var åtta år. Ett kortsiktigt överutnyttjande
under den tiden, varefter landbon avflyttade,
skulle drabba de bofasta bönderna som behövde en uthållig och långsiktig skogsanvändning.
Hårdast reglerad var den för svinbetet så
viktiga ollonskogen. Upplandslagen, Södermannalagen och Västmannalagen hade likartade bestämmelser där andelen i byns jord
blev bestämmande för andelen i ollonskogen:
"Nu vilja bönder släppa svin på sin skog; det
skola de göra efter öresland och örtugsland,
allt efter som var och en äger i byn." 14 Södermannalagen hade dessutom en juridisk definition på vad som var ollonskog: "Det kallas
ållonskog som räcker till för tio svin, och ej
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skog som är mindre." Skog för 40 svin kallades "full ållonskog" .15
Eken var det enskilda trädslag som var värdefullast och därför också föremål för särskilt
intresse i Iandskapslagarna. Västmanna- och
Upplandslagarna stadgade tex: "Nu får ingen
jordägare hugga frisk ek, varken flera eller färre, utan lov av alla jordägare, som hava del i
byn." 16 Det var som en del av den gemensamma resursen skog som eken skyddades särskilt.
Utmarken var viktig inte bara för skogen
utan lika mycket som möjlighet för uppodling.
Här fanns en skillnad mellan bymarken och
övriga allmänningsslag. För bymarken gällde
i princip rätt till odling för byns inbyggare:
"Nu vilja bönder taga in av skogen till sin inhägnade mark, då har den vitsord, som vill
taga in till åker och äng, om det ej är alltför
st or skada för byn, ty den har alltid vitsord,
som vill odla."17 Att nyodling skedde på byns
mark av annan än byamännen mot att denne
fi ck bärga ett visst antal skördar kan också
utläsas av Östgötalagen. 18
Rätt till uppodling av byns utmark fanns
fastslagen i samtliga bevarade landskapslagar. Om denna rätt endast tillkom byamännen
eller om även annan kunde göra nyodling på
byns kollektiva utmark varierade.
Enligt Östgötalagen förefaller byamännen
ha ägt denna rätt medan svealagarna lämnade frågan öppen. I Västgötalagarnas bestämmelse om att den som fått laga hävd på sin nyodling blev delaktig i skog, småskog och bete
låg möjligheten att även annan än den som redan tillh örde byn kunde göra nyodling på
byns gemensam ma mark. För samtliga lagar
gällde att innehav under viss tid, vanligen tre
år, gav laga hävd på elen nyod lade jorden. 19
För andra allmänningar än bymarken var
rätten till odling reglerad i vissa lagar. 1Upplandslagen beskrevs det med orden "Nu far
en man ut i ödemark och allmänning, röjer
och bry ter". Uppstod tvist om röjning fi ck
den vitsord som bodde på clen.w
I Västgötalagarna finns de s k Lydekini excerpter som troligen härstammar från 1300talets början. Dessa är anteckningar gjorda ur
andra rättskällor och infogade i det äldsta
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exemplaret av äldre Västgötalagen. 21 Här
framstod rätten till odling som hårt reglerad:
"Ingen må inhägna något på landets allmänning utan hela landets samtycke och lagmannens dom. Gör någon häremot, böte han därför såsom för annat jordarån." 22
Det var också i Västergötland som regleringen av allmänningarna gick längst på landskapslagarnas tid. Den som upptog nyodling
på allmänningen kallades allmänningskarl
och innehade sin odling med nyttjanderätt
och ärftlig besittningsrätt, dock under förutsättning att för denna betalades en avgift till
häradet - häradsskyld. I Västgötalagen avsatte förhållandet spår i reglerna för hur allmänningsjord fick säljas23 och i kyrkobalkens regel om att "de som bo på allmänningsjord
som son övertager efter fader, de heta bönder
och inte landbor". 24
En av de mest omdiskuterade frågorna i
svensk rättshistoria gäller äganderätten till
häradsallmänningarna. 25 Bestämmelserna i
landskapslagarna ger ingen grund för kungliga rättsanspråk på allmänningarna med undantag av Östgötalagens bestämmelser om
hur konung skall allmänning sälja: "Nu vill
konungen sälja allmänning. Då skall hans
stallare rida gränsgången; ..." i 6 Däremot ger
samtida urkunder stöd för antagandet om
kunglig rätt till en tredjedel av allmänningsmarken i Västergötland , Östergötland och
Småland - konungslotten eller konungstreding.27
Även om reglerna för skogsanvändning
bottnade i svenska förhållanden kan ett utländskt inflytande spåras i vissa fall. Det gällde t ex rätten för resande att hugga i annans
skog till reparation, som fanns i Västgötalagarna: "Åker någon genom en annans skog,
brister hans vagnsaxel eller anclerstång, han
hugge saklöst bådadera."28 Denna regel fanns
i t ex Skånelagen och i den under medeltiden
vi tt spridda Lex Visigothorum ..!'' Det talar för
att denna bestämmelse är det äldsta fallet av
utländsk påverkan på svensk skogslagstiftning.
Den skogbärancle utmarkens utnyttjande
framstår i landskapslagarna som en sak för
lokalsamhället när det gäller att lösa tvister.
Nyodlingar på bymarken är reglerade och vid

knapphet på odlingsbar jord är skifte efter
andelen i byn den vanliga tekniken att lösa
fördelningsfrågan. Utnyttjandet av skogen har
klara begränsningar särskilt gentemot landbor. En konfliktsituation vid överutnyttjande
förutses och även då är skifte lösningen. Vissa trädslag är mer värdefulla än andra och
skyddas särskilt men då som en gemensam
resurs för de lokala användarna. Något generellt skydd existerar inte. Ollonbetet är värdefullt och reglerat och även här är andelen i
byn grunden för fördelningen. Landskapslagarna visar hur resursutnyttjandet var väl
reglerat. Något jungfruligt tillstånd med fri
naturanvändning rådde inte i medeltidens
Sverige, varken ifråga om jord eller skog.

Kungens lag och skogen
(1350-1523)
Från 1300-talets mitt börjar en tillbakagång av
bebyggelsen. En nedgång i jordbrukets avkastning, klimatförsämring och regelbundet
återkommande epidemier samverkar till en
folkminskning och den ödeläggelse av gårdar
och byar som kan spåras i senmedeltida källor.
I Sverige har en allt starkare centralmakt
etablerats under början av 1300-talet. Det är
kungens person som håller ihop denna centralmakt och som ger den dess auktoritet.
Den starkare kungamakten under högmedeltiden syns tydligt i skogslagstiftningen. Landslagen, som utarbetas och börjar tillämpas
från mitten av 1300-talet, kallas vanligen Magnus Erikssons landslag (MEL). En revidering
och bearbetning av landslagen görs under
1400-talet vilket resulterar i en lagsamling
som stadfästs 1442 och som brukar kallas
Kristoffers landslag (KrL).30
Magnus Erikssons landslag speglar det tidiga 1300-talets expansion och intresse för nyodling. Centralmaktens ökade kontroll över
nya och skattskyldiga gårdar i byar och på allmänningar är tydlig. Bland de förändringar
som görs i Kristoffers landslag är kungens
ökade makt över allmänningarna en av de viktigaste. 1MEL hade det solskifte som funnits
i Upplands- och Västmannalagarna införts

och blivit gällande lag för hela riket. Nu var
det utmarkens betydelse för uppodlingsarbetet som kom i förgrunden. På byns mark var
nyodling förbjuden innan skifte ägt rum: "Nu
får ingen taga in en bys betesvall eller något
som är oskiftat, vare sig det är utom gärdesgård eller inom, till åker, äng eller humlegård
eller till något annat gagn för sig, innan laga
skifte där har ägt rum."31 Detta kontrasterade
mot den rätt till odling som enligt landskapslagarna tillkom alla byamän.
Möjligheten att på utmarken finna odlingsbar jord till tillfälliga röjningar somt ex svedjor hade blivit värdefullare och kunde leda till
skifte av denna. "Nu äga de odlingsbar skog
och vilja röja den, då må var och en av dem
saklöst röja utan att skifte har skett, och där
hava utsäde tre gånger, och sedan lägge han
det tillbaka till byns skog. (. ..) Nu säger en, att
en annan röjer för mycket, och yrkar på skifte, då har han rätt att kräva skifte."32 Det var
här knappheten på odlingsbar jord i skogen
och inte skogsutnyttjandet som sådant som
drev fram skifte.
Östgötalagens bestämmelser om förhållandet mellan gammal by och avgärdaby återfanns mer utvecklade i byggningabalken i
MEL. Här får vi en god bild av skogsutnyttjandet och skogens betydelse som betesmark.
"Nu grundas en ny by från en gammal; det
kallas avgärdaby. Den skall hava samman
med odal byn från byns allmänning timmer, av
bränsleträd och ej av ållonträd, gärdsle och
vedbrand, nävertäkt och fäbete, torvskörd,
lertäkt och starrslåtter. Hans svin få gå där
hans kreatur gå, så många som han föder vid
sin loge. Han får icke heller lämna andra lov
att nyttja skogen, varken med lån eller legoavtal, och icke hava något från skogen till avsalu, utan nöja sig med det som är omfattat
med gärdesgård."33 Bönderna i den nya byn
hade samma rättigheter på byarnas gemensamma allmänning med ett viktigt undantag.
Det var förbjudet att låta andra nyttja skogen
liksom svinbetet och här möter för första
gången ett förbud mot att avverka skog för
avsalu.
För härads- och landsallmänningar hade
reglerna blivit klarare. Tillfälliga röjningar fick
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inte längre göras på allmänning: "Nu får ingen
göra skogsröjning i landskaps eller härads
allmänning."34 I detta ovillkorliga förbud möter för första gången en direkt negativ inställning till tillfällig röjning som t ex svedjande.
Formerna för odling på allmänning var fasta:
"Ingen får göra nyodling på härads allmänningar utan lov av häradet e ller häradshövdingen (. ..) Det skall vara hans intaga som han
har omslutit med gärdesgårdar, och han skall
giva häradet avgäld, så som de komma överens." Särskilda tider för lämnande av avgälder
för odlingen till häradet och landskapet fastställdes: "På dessa d agar före envar s ina utskylder till landskap eller härad till den plats,
som av ålder är utsedd härtill."35
Orsaken till det kungliga intresset för nyodling på allmänningarna var fis kalt. I landslagens (MEL) rättegångsbalk fanns ett viktigt
stadgande: "Alla avgälder som utgå från häradets allmänningar, skola delas bland häradets
män allt efter som envar är jordägare i häradet, och konungen skall hava sin tredjedel."36
Rätten till en tredjedel av allmänningsavgiften
gjorde att det blev ett kungligt intresse att
gynna nyodlingar. Det förklarar också förbudet mot tillfälliga röjningar som tex svedjande.
Den nya lydelse som detta s tadgande fick
i Kristoffers landslag (KrL) betecknade en förändring både för härads böndernas och kunge ns rätt till häradsallmänningen: "Och härads borna skola utse en bonde och en av frälses landbor till att enligt lag utsöka och t ill
häradets nytta bevara de två tredjedelarna av
sakö ren och de två tredjedelarna av alla avgälder från häradsallmännningarna, räntor
och avrad; och de s kola hava femtedelen av
allt för sin möda. Konungen skall taga en tredjedel av häradets allmänningar."37 Förändringen var av två slag. Dels tillerkändes häradet i sin helhet - "till häradets nytta bevara"
- och inte härads bönderna rätten till avgälden och dels sägs uttryckligen att kungen
hade rätt till en tredjedel av häradets allmänningar och inte enbart avgälden. Därmed var
kungens rätt till en tredjedel av allmänningarna erkänd i hela landet.
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Gustav Vasa och "den onyttige
Skog" (1523-1560)
Den senmedeltida agrarkrisen har brutits och
femtonhundratalets Sverige kännetecknas av
folkökning och bebyggelseexpansion. Befolkningen ökar enligt en uppskattning med 4060% fram till 1600--talets början.38 Systematisk
skattläggning av den omfattande kolonisationen är en viktig orsak till de förbättrade statsfinanserna under Gustav Vasas regering. 39
Under Gustav Vasas tid utges ingen ny
samlad lag. Istället sker lagstiftningen genom
utgivande av kungliga stadgor, mandat och
förordningar. När kungen ofta hänvisar till
"Swerigis lag" s ker det inte alltid för att söka
stöd hos lagrum i lands lagen. En annan rättsgrund som kungen stöder sig mot är den sedvanerätt som fortfarande är stark. 40 Men det
är också en ny centralma kts hårdare krav
som formule ras. Det är elen starka och mer
formaliserade kungamakten som tar form.
Denna starkare centralmakt skaffar sig kontroll över allmänningsmarken och uppmuntrar kolonisation och nybyggen där. Nu reserveras också några av de viktigaste trädslagen
- ek och bok - för centralmaktens behov.
Häradsallmänningarnas rättsliga ställning
var under 1500--talet oklar. Den i KrL fastslagna rätten för kungen till en tredjedel av häradsallmänningarna innebar att dessa i praktiken hade två parter som kunde göra a nspråk på egendomsrätten, dels kungen och
dels häradet. Till detta kom frågan om vilken
jordnatur som representerades av de nybyggen som skattlades på allmänningsjord.
Frågan om efter vilken jord natur skattläggningen skulle ske visar att rätten till allmänningsmarken uppfattades olika. 41 För de s tora s kogarna i norr stadgade brevet till menige
man i Gästrikland, Hä ls ingland, Ångermanland och Medelpad av 20 april 1542 frihet att
uppta nybyggen: "Förty att sådana ägor, som
obyggde ligga, höre Gud, oss, och Swerigis
Crone till, och ingen annan" - och därefter
"skola de lika som andra Cro nones bönder
det under rätt och s kälig skatt nj uta".42 För
dessa områden anbefalldes a tt nybyggena
skulle vara av skattenatur.4:i För allmänningar-

Vördnaden för ekarna kom att leva vidare långt efter att de upphörde att vara kronans egendom, "regale ". "Skonad jätteek" på Billesholms gruvas station i Skåne I 927. Foto: Mårten Sjöbeck, ATA.

na i söder där kronan sedan gammalt hade
rättigheter var förhållandet annorlunda. I
brev till Småland om förbud mot nybygge på
"Cronenes bärande ek och bokskogar" 6 mars
1538 fastslog Gustav Vasa att de som bebyggde ödet omter och kunde styrka sin äganderätt skulle anses inneha skattehemman. Men
de som bebyggde ödetomter utan att kunna
hävda sin äganderätt "skola uppbygga sådana tomter Cronene till bästa, och kallas Cronegårder."44
År 1526 talade Gustav Vasa i brev till Allbo
härad om sitt ombud som skulle uppbära och
utkräva "den ärlige rättighet som plägar gå
utav deras allmänna skog".45 Det är ty dligen
kungens tredjedel av häradsskylden som ska
uppbär as och här talar kungen uttryckligen
om allmänningsskogen som häradets.
Ter men "Cronones Almenningz"46 liksom
uttrycken "wår och Cronennes schoger" 47
och "ko nnungz almenningxskoger "48 skulle
senare användas av kungen om allmänningsskogarna. Detta betyder int e att egendomsrätten till häradsallmänningarna under Gus-

tav Vasas regeringstid övergick till kronan.
Det var istället kungens möjligheter att disponera över allmänningarnas utmark som ökade. Språkbruket markerade snarare ett kronans intresse än ett rättsanspråk. På samma
sätt kallas ofta skattebönder av kungen för
"Cronones bönder".49
Svedjandet hade ett uppsving under 1500talet livligt understött av Gustav Vasa och
hans söner. I det stora mandatet 1546 om den
dyra tiden var det en av kungens viktigaste
förmaningar till sitt folk: "Bjudandes för den
skuld att efter denna dag allestädes här i Riket
( ...) sig beflita och vinnlägga skall att upptaga
och röja åker och ängar, hugga svedjor, bruka
jorden och bygga nya hemman."50
Den 28 februari 1558 utfärdade Gustav
Vasa ett öppet brev där fällande av bär ande
träd- "som är ek, bok, apel, hassel, oxel, rönn
eller hägg" - förbjuds. Förbudet infördes "eftersom riket och den menige man, där sådana lägenheter är, ingen ringa fördel av sådan
bärande skog både till skeppsbyggningars
behov till rikets tjänst, så och till svinföda och
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andra nödtorfter hava kan."5I Det var ekens
användbarhet som skeppsvirke och trädens
betydelse för svinbetet som var det främsta
motivet. Med detta första generella förbud för
hela landet mot fällande av bärande träd inleddes en epok i svensk skogshistoria som
avslutades först 1830. Det var ekens betydelse som virkesträd, särskilt för flottans behov,
som dikterade statens politik.
1kungens brev och mandat fanns stor oro
för ek- och bokskog och de bärande träden. I
brevet t ill Lödöse 1537 jämförde han med utvecklingen i Norge och Danmark: "Så är er
icke heller veterligt, hurulunda slik nyttig
skog är utmed den Norges sida, desslikes i
Danmark och annorstädes fridkallad. Och
står där skogen hos dem, som en hampa, här
hos oss bliver han snart platt förödd och förhuggen."52 Tidshorisonten var kort och inriktad på den omedelbara nyttan med ollonbete
och virke. I sitt mandat 1558 sade kungen att
skogen var snart förspilld och ödelagd "men
ganska sent uppväxt och kommen till makt
igen". Ingenstans kom tankar om skogsvård,
t ex plantering, fram i breven. Perspektivet
var bevarande snarare än brukande.
Angående andra trädslag än de bärande visade kungen inget intresse för bevarande. I
breven till Dalarna 1540 och 1545 talade han
om att "ni vill röja undan eder all onyttig
skog" och "borthugge den onyttige Skog".53
Utmarkens värde låg i möjligheterna till nyodling, inte i virkesproduktion. Den positiva
inställningen till svedjande hade samma orsak. Uppenbarligen såg kungen ingen konkurrenssituation kring skogsbeståndet.
Under Gustav Vasas tid är kolonisationen
viktig. I norra delen av landet får nybyggena
skattenatur medan de i söder blir kronojord.
Det är kungens rätt att disponera allmänningsmarken som har ökat. Svedjandet uppmuntras och de trädslag som inte är bärande
kallas för onyttiga. De s k bärande träden blir
däremot kungens egendom och ställs under
kronans beskydd. Det är deras ekonomiska
värde som foderproducenter som ska skyddas. Men för ek och bok är det framförallt virket som kungen vill reservera för kronans behov. Ekens hårda och motståndskraftiga vir-
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ke är en strategisk naturresurs i det förindustriella samhälle där trä är det viktigaste materialet. Under Gustav Vasa mister bönderna en
viktig resurs som fram till 1800-talet förblir i
kronans hand.

Kolonisation och svedjande
i skogen (1560-1611)
Den kolonisation som påbörjades under första delen av 1500-talet fortsätter med oförminskad styrka fram till 1610-talet.54 En stor
del av kolonisationen sker i skogsbygd.55 Något brott med Gustav Vasas politik förekommer inte utan fogdarna uppmanas fullfölja
hans mandat och direktiv i kolonisationsfrågan.56
Liksom under Gustavs tid består lagstiftningen under senare delen av 1500-talet av
kungliga brev, förordningar och privilegier.
Även om arbetet på ett nytt allmänt lagverk
påbörjas under Karl IX slutförs det inte. Däremot trycks genom kungens försorg såväl
MEL som KrL samt Upplands-, Hälsinge- och
Östgötalagen. Lagarna görs på det sättet tillgängliga och auktoritativa. 57
Den statliga styrningen blir mer formaliserad. Fogdeinstruktioner av generell karaktär
ersätter den strida strömmen av detaljanvisningar som flöt från Gustav Vasas kansli.58 Ett
nytt instrument i lagstiftningen är r iksdagsbesluten. Adeln som under Gustavs regering endast indirekt påverkat lagstiftningen om skog
agerar nu också mer aktivt som stånd för sina
intressen i skogsfrågor. Enskilda adelsmän
driver också på torpanläggandet, men jämfört med kronan är adeln betydligt mindre
framgångsrik i kolonisationsarbetet.59 Kronan
å sin sida uppfattar dock anläggandet av frälsetorp som en förminskning av krono- och
skattejord.60 Denna konkurrens om utmarken
mellan adel och krona berör allmänningarna
men också den värdefulla eken.
I samband med striderna om adelsprivilegierna under Johan III och Sigismund var
särskilt den dåvarande hertig Karl mån om att
inskränka adelns rättigheter på häradsallmänningarna. Vid riksdagen 1602 segrade
Karls då kungliga ståndpunkt när det fast-

slogs att vad "Adelen eller andra hava byggt
eller och här efter bygga kunna in på Cronones Almenning det skall vederkännas under
Cronan och därav göras skatt och skuld såsom utav andra Cronones egendom".61
Även ifråga om avverkning av bärande träd
utgjorde adeln en konkurrent till kronan. Det
tillhörde nämligen adelns privilegier att fritt
hugga bärande träd på sina egna ägor. Karl IX
klagade i ett patent 1608 på att adelsmän
högg mer än de hade rätt till på allmänningsmarken, där de var delaktiga genom att äga en
gård i byn. Patentet ger intressanta upplysningar om skogens fördelning när Karl förbjöd huggning av ek "på Cronones skoger och
egendom där Vi hava i skogen med dem utan
vår tillåtelse Och där de vill hugga på den del
som dem hörer till" skulle kronans representanter vara med så att de högg "som de hava
ägorna uti by och bostad till". 62 Begreppet
"Cronones skoger" är synonymt med hela allmänningsskogen där adel och bönder hade
rätt till andel efter byamålet och inte skog

som enbart tillhörde kronan.
Också gällande bärande träd fullföljdes under Vasasönerna politiken från Gustavs tid.
Ett nytt inslag var emellertid påbuden om ekplanteringar. Fogdarna i Västmanland och
Uppland beordrades 1574 att upprätta ekplanteringaroch enligt 1583 års fogdeinstruktion skulle bönderna uppmanas att så ekollon
och ingärda plantorna.63
Svedjandet uppfattades fortfarande som
positivt av staten. 1fogdeinstruktionen 1583
rekommenderades också svedjeland att "brukas till råg och rovor". 64 De bönder som inte
kunde betala skatten borde ta upp svedjeland
vilket skulle avräknas från kronans fordringar.
1samma instruktion fastslogs att tionde skulle
betalas av svedjor. Längst gick hertig Karl som
1587 i brev till allmogen i Värmland befallde att
varje bonde skulle bränna svedjeland så stort
att man kunde så en tunna råg på det.65
Men det första förbudet mot svedjande
kom också under denna tid. Det berörde
Bergslagen, den del av landet där konkurren-

Suedjebränning. Man bränner de fällda träden för att underlätta odlingen och ta ti ll vara askans göds/ingseffekt. Mangskog, Värmland 191 I . Foto: Nordiska museets arkiv.
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sen om skogen var hårdast. I ett mandat om
bergsbrukets försörjning med ved och kol
1572 förbjöd Johan III svedjefällen i Övre järnbergslagen, Kopparbergslagen och Gagnef.66
Detta förbud pekade fram mot 1600-talets st~
ra stridsfråga.

Mot en restriktiv ordning i
skogen (1611-1647)
Den skattläggning av kolonisation som pågick
kontinuerligt under 1500-talet avtar starkt efter 161 O-talet.67 Mobiliseringen för de stora
krigen under 1600-talets första decennier
innebär svåra påfrestningar på det agrara
samhället. En tillbakagång runt 1630 tar sig
uttryck i ett ökat antal förmedlingar och ödeavkortningar. Utskrivningar, krigsförluster,
felslagna skördar, epidemier och långvarigt
ökat skattetryck är troliga orsaker till nedgången.68
Termen systemskifte har använts för att
beteckna den förändring som inleds med Gustav Il Adolfs trontillträde 1611.69 Den jordägaradel som flyttat fram sina positioner i samband med tronskiftet utvecklas mot en ämbets- och officersadel. Centralmakten effektiviseras och landets resurser mobiliseras målmedvetet i de stora krig som den utrikes expansionen för med sig. För lagstiftningsarbetet betyder det att riksdagen och dess beslut
genom 1617 års riksdagsordning skjuts i förgrunden. De kungliga förordningar som utfärdas stöder sig nu på riksdagsbeslut. Samtidigt
ökar den svällande förvaltningen rådets betydelse som beredande och verkställande myndighet vilket stadfästs genom 1634 års regeringsform.
Resursmobiliseringen i de stora krigens
skugga drabbar också lokalsamhället genom
nya krav på utmarken där det nya bergsbruket prioriteras framför kolonisation och skattläggning. Skogen reserveras för bergsnäringen medan nybyggen och svedjande motarbetas och förbj uds.
Den starka expansionen av bergsbruket
under 1600-talets första decennier berodde
till stor del på inflöde av utländskt kapital vilket ställde helt nya krav på organisation och
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långsiktighet för att göra investeringarna säkra. Drivande i arbetet för att åstadkomma
detta var riksr ådet Carl Bonde, ståthållare
över Närke, Värmland och västra Västmanlands bergslager 1628 och svåger till Axel Oxenstierna i sitt första gifte.7 Carl Bonde som,
på rikskanslerns förslag, blev det nya Generalbergsam tets guvernör 1637 lade tidigt fram
ideer om hur skogsresurserna skulle användas långsiktigt.71
Förslagen följde två linjer. Dels skulle stångjärnssmidet skiljas från tackjärnsframställningen i hyttorna och utlokaliseras till områden
med goda naturresurser utanför Bergslagen. 72
Dels skulle skogen i Bergslagen, men också i
andra tänkbara lokaliseringsområden, reserveras för bergsbrukets behov. I sitt utlåtande
hösten 1636 om hur det nya bergsamtet skulle organiseras angav Bonde hur det skulle gå
till: "Amtet måste och hava i akt, att icke sker,
som härtill skett är, och i tid giva H.M. därom
tillkänna, att icke finnar eller andra bliver tillåtet att svedja och hugga inpå bruken skogen
bort, såsom härtill allt för mycket skett är, att
där måtte göras en ordning i, hur nära som
någon bruken hugga må, fast det vore hans
egen skatteskog."73 För nya bergslager skulle
bergsordningar upprättas:"... på det de måtte
hava något att gå efter, på det gruvorna icke
må bliva förbrända, såsom mycket härtill skett
är".74 Det var svedjandet som särskilt pekades
ut av Bonde samtidigt som han ville kunna förhindra huggande även på skattejord. Bonde
fick snabbt gensvar i rådet som den 18 oktober
1636 diskuterade "vad oreda följer av svedjeland i riket, som är mycket skadliga, så därför
att skogen upphuggs och illa brukas åkern av
dem, som svedjer hava".75
Riksrådet anslöt sig snabbt till Bondes förslag till en ny och restriktiv skogspolitik. Året
därpå utfärdades ett kungligt brev till berörda landshövdingar "angående de skattehemman, som ligga bergsbruken till hinder", där
det påpekas att en del bergsbruk är belägna
på skatteägor. Detta var ett problem då "skatteäganden icke allenast förbjuder skogen, utan
och ödelägger den, förmedelst svedjelands
huggande och sålunda bruken mycket för när
äro".76 Landshövdingarna uppmanades inlö-

°

Pershyttefältet i Nora bergs/ag är känt för järnmalmsbrytning sedan I 500-talet. Gamla Pershyttans masugn, Nora tandsförsamling /934 . Foto: Mårten Sjöbeck, ATA.

sa eller byta till sig skattehemmanens mark.
Redan vid nästkommande riksdag i januari 1638 lade regeringen proposition på frågan
om svedjandet i skogarna. Där kopplades det
till kolonisationen när det påstods att "bliva
och nu alla skogar, så allmännings som andra
med nya torp bebyggda och uthuggna och så
där jämte med oskäliga svedjeland utödda
och förbrända, att man mångenstädes där
goda skogar förr hava stått icke nu kan få en
timmerstock, ja som oftast icke haver sin vedbrand, gamla bolbyar till märklig skada, och
bergverken, med vilka Gud detta riket enkannerligen välsignat haver, till skada och kan
ske, där det icke i tid hindras till fördärv och
ödeläggning."77 Här gjordes en koppling som
skulle bli bestående mellan torp och svedjande. Det var inte heller enbart bergsbruket
som skadades utan den etablerade bebyggelsens behov framhölls också. Ett totalförbud
mot svedjande var dock inte målet.
Riksdagen följde propositionen. Enligt riksdags beslutet hotades såväl "allmännings som
andra skogar" av "oskäliga onyttiga nybyg-

gen, sågkvarnar, många svedjeland och därav
eller eljest förorsakad skogseld". Problemen
var att "bergverken med tiden synes vilja lida
nöd, all ek och ollon skog förkommer, timmerskog och skeppsvirke samt masteträd utödes".78 Riksdagsbeslutet avslutades med en
önskan om "en ordning huruledes skogarna
icke så alldeles må tillintetgöras rikets
skeppsbyggning, seglatsen och handeln, så
och hushållen till största skada".79
Riksdagsbeslutet innehåller emellertid inget förbud mot svedjande. Trots detta utfärdas
i mars 1639 en kunglig förordning som förbjuder svedjande i bergslagerna med motiveringen att bergsbruket skulle lida brist på skog
och att det skulle fördyra järnexporten. 80 I
förordningen förekom också återväxtfrågan:
"Vi vill och härmed alldeles hava fridkallat
alla kolbackar, som för detta kunna vara uthuggna, och åter nu med någon ung skog b~
vuxna vore, så att ingen på 20 års tid ifrån underskrivna datum skall hava makt den tillväxande unga skogen att avhugga eller skada." 81
Samtidigt utlovades en skogsordning.
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I regeringsformen 1634 inrättades posten
som riksjägmästare.82 När skogsfrågorna aktualiserades 1638 kom riksjägmästaren, tillsammans med landshövdingarna, att få en
nyckelroll som övervakare av de nya riksdagsbesluten. Detta avspeglades i den nya instruktion som diskuterades av rådet omedelbart efter riksdagen detta år.83 Riksjägmästaren ålades att se till att ingen "ytterligare skada med nybyggen, svedjefall och brännande
ske må" och dessutom "att alla de skogsordningar som antingen gjorda äro eller härefter
så därom som annat slikt, göras kunna, måtte
obrottsligen hållna och efterkomna bliva". 84
Instruktionen innebar en förskjutning av riksjägeristatens uppgifter från jakt till skog och
från hovhushåll till statligt ämbetsverk. Genom detta fick jägeristatens hejderidare och
skogvaktare, tillsammans med de landshövdingarna underställda länsmännen, den viktigaste uppgiften i över vakningen av de nya
bestämmelserna om skogen.
Adelns nya maktposition vid Gustav Il
Adolfs trontillträde hade medfört att dess rätt
till lott i härads- och landsallmänning erkänts
av kungen i 1612 och 1617 års adelsprivilegier.85 Det gällde emellertid inte uttryckligen
rätten till nybyggen utan till jakt och fiske.
Däremot sades att det skulle vara en "adelsman fritt och obehindrat att låta hugga i de
skogar han haver lott uti, till sitt behov och
bästa, dock icke vidare, än han kan vara lottägande uti och den andra kan ske utan avsaknad och skada".86
Under 1600-talet skulle detta erkännande
av adelns rätt till del av allmänningarna öp)r
na för dess möjligheter att tillägna sig allmänningsmark. Adelns anspråk betydde också
konflikt er inom lokalsamhället.87 Det innebar
nämligen att konkurrensen med bönderna
om odlingsbar jord, bete och skogstäkt på allmänningsmark ökade.
Någon ny skogsordning tillkom inte under
förmyndartiden. Vid de två följande riksdagarna 1642 och 1643 drev Axel Oxenstierna
på men utan resultat. Orsaken till svårigheterna var framförallt svedjandet där både adel,
präster och bönder hade intressen att bevaka. Genomgående var man överens i princip
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att "oskäliga" svedjeland skulle förbjudas
men vanliga skogsröjningar tillåtas. Diskussionen visar det som skulle bli den restriktiva
skogspolitikens svaga punkt. De hårda generella bestämmelser som Oxenstierna ville genomdriva kunde motiveras där bergsbruk
fanns. Men i stora delar av landet var den
agrara skogsanvändningen med svedjande,
husbehovsavverkning och bete den enda formen av skogsanvändning och där framstod
restriktionerna som onödiga och t o m skadliga.
Konflikten sträckte sig till slut upp i riksrådet där 1647 riksdrotsen Per Brahe föreslog
en kompromiss mellan Oxenstierna som helt
ville förbjuda svedjande och andra rådsmedlemmar. Ingen svedja skulle sättas "allenast
till den ändan, utan för åker, äng eller mulbete".88 Skogsordningen - "Kongl Majestäts Ordning och Stadga om skogarne i Riket huru de
här efter skole bliva av Eganderne och andre
brukade och i akt tagna"89 - som slutligen antogs 1647 hade som huvudpunkter förbuden
mot "onyttige" t orp och svedjande i bergslagerna samt hård kontroll av härads- och
landsallmänningar där avsaluhuggande förbjöds.
Allmänningarna och torpen skulle rannsakas och de som var mindre än 1/4 hemman
eller saknade tillstånd skulle utrivas och läggas till allmänningen. Denna skulle stå till delägarnas förfogande och fick endast användas
till husbehov utom om tillstånd gavs på tinget och landskapet, häradet eller socknen fick
ersättning härför.
Svedjande förbjöds på allmänningar utom
för landets förbättring och fäbete då nämnden beslutade om tillstånd. Det var drotsen
Per Brahes kompromissförslag som antogs.
Även svedjandet på enskilda ägor kringgärdades och först efter syn av kyrkans sexmän fick
det ske för åker, äng eller mulbete. I de landskap där bergverk fanns för bjöds det helt
utom vid kolvedshuggning.90 Straffet för svedjande i förbjudna landskap blev fyrtio markers bot och frälseman var inte undantagen.
Samma riksdag antog också "Kongl Majestäts Ordning och Stadga över allehanda bärande Skogsträn i Rijket och d eras plantering".91 1inledningen till förordningen om bä-

De äldsta ko/milorna var s.k.
liggmilor och var mindre effektiva än de stora resmilorna. De
brulwdes dock av allmogen
långt in på 1800-talet. Liggmila
i Gunnarskog, Värmland 1922.
Foto: Nordiska Museets arkiv.

rande träd var det tydligt att omsorgen gällde
eken som virkesträd åt kronan: "Enkannerligen växer här hos oss ibland andra bärande
träd ek uti stor myckenhet och av så fast och
hård egenskap att dess like vid Östersjön näppeligen är att spörja, tjänlig icke allenast till all
annan hus nödtorft men enkannerligen till
goda skepp att brukas så till köphandel som
örlog."
Den genomgående principen i förordningen om bärande träd var återplantering. Två
nya träd av samma sort skulle planteras för
varje träd som avverkades och dessutom
skyddas för djurbete vilket tom lades på arvingarna till den som avverkat. Avverkning på
allmänning fick ske först efter syn av länsman
och sexrnän där sedan landshövding, häradshövding och nämnd gav tillstånd om det kunde ske "utan Landsens skada" och om "någon
finnes i Häradet som tarvar dem". Tillägget
"Vår och Cronones rätt förbehållen" gav kronan
rätt till fri avverkning av bl a ek på allmänning.
Avverkning av bärande träd skulle beviljas,
på skatte- eller kronojord av landshövding
och på frälsejord av jordägaren, om det växte i åker eller äng.92 Att skada bärande träd

genom topphuggning eller rothuggning var
förbjudet. Adelsmännens rätt att fritt avverka
ek på sina egna ägor garanterades även om
återplanteringsskyldighet med två träd infördes också för dem. Med förordningen om bärande träd formaliseras och detaljregleras
användningen av eken i kronans intresse.
Besluten på 1638 års riksdag och dess uppföljning med skogsordningen 1647 innebar
slutet på en hundraårig kolonisationspolitik.
Det var inte längre marken som var värdefull
utan träden. Det betydde början på en ny och
mycket mer restriktiv skogspolitik.

Den restriktiva skogspolitiken
(1647-1738)
De kristendenser, med stagnerande skattläggning av nya gårdar, som blir tydliga under
Gustav Il Adolfs tid kommer att prägla bebyggelseutvecklingen under 1600-talet och början av 1700-talet. De stora krigen åderlåter
landet på unga män och jordbruket sköts till
stor del av kvinnor.93 Befolkningsökningen är
svag och ojämn. Samtidigt sker en viss expansion i skogsbygder men då inte genom koloni-
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sation utan genom förtätning av redan etablerad bebyggelse, s k hemmansklyvning.94
Under 1600-talet fortsätter järnexporten
att öka från 11 000 ton årligen på 1640-talet till
40 000 ton hundra år senare för att sedan stabiliseras på den nivån med Storbritannien
som det stora mottagarlandet.95 Även kopparexporten når s in höjdpunkt under perioden. Denna utveckling ställer stora krav på
s kogsförsörjningen. Det karolinska enväldet
som etableras med Karl XI under 1680-talet
s kärpe r den restriktiva s kogspoliti ken till
bergsbrukets fromma ännu mer. Reduktionspolitikens försök att återföra jord till kronan
riktar sig också mot allmänningsmarken där
s tora områden ställs under centralmaktens
disposition. Riksdagarnas betydelse för lagstiftningen minskar och ersätts av en enväldig
kungs förordningar.
När Karl XII dör 1718 upphör enväldet och
de politiska förutsättningarna förändras. Men
fortfarande vid Frihetstidens början är bergsintressena s tarka. Den nya allmänna lag som
avlöser landslagen och som efter många utredningar antas av riksdagen 1734, präglas i
byggningabalken av den restriktiva skogspolitiken. Skogsordningen som antas samma år
utgör kulmen på denna politik.
Trycket på lokalsamhället med s katter och
utskrivningar försöker bönderna möta med
nya inkomstkällor vilket leder till att nya näringar som använder skogen som råvara ökar
i betydelse. Förutom kolningen för bruken
ökar tjärbränning och huggande av sågtimmer. Det innebär konkurrens om skogsanvändningen där centralmakten genom lagstiftning måste ta ställning.
Träkolsförsörjningen till bruken och hyttorna som motiverat den nya restriktiva skogspolitiken organiserades genom Bergskollegium. Utifrån de allmänna och löst hållna bergsordningarna utformade detta privilegierna för
varje bruk i detalj med fastställande av vilka
underliggande socknar och bönder - ofta inom
en mils radie - som reserverats för brukets
kolbehov. Dessa hade att till ett visst bergverk
leverera sina kol till ett fast pris - det s k koltvånget.96 De skatter och räntor som s kulle
utgå från krono- och skattebönder till kronan
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förvandlades till kolleveranser och körslor åt
bruken.97
Vilken omedelbar genomslagskraft 1647
års skogsordning hade är inte klarlagt. Klart
är emellertid att såväl präster, på allmogens
vägnar, som Axel Oxenstierna och adeln ivrade för dess tillämpning.98 År 1660 yrkade
Bergskollegium i ett betänkande på en revidering av skogsordningen så att efterlevnaden
förbättrades. Domstolarna hann inte med och
särskilda s kogsting borde inrättas. 99 En ny
skogsordning antogs 1664 där propositionens
ändringsförslag särskilt tog s ikte på verks tällandet. Det kontrollerande draget var starkt;
bl a skärptes villkoren för syn vid svedjande
på enskild mark. Skattebönder som upplät sin
s kog till att brukas av finnar riskerade 40
marks böter och andra resan döden. H)() Adeln
instämde i förslaget men ville skärpa det ytterligare och ansåg att detta skulle gälla inte
bara finnar - "nekas finnar så må ock nekas
andra." Den ville helt förbjuda skattebönderna att upplåta sin skog för andra att hugga i. w1
Adeln fick inget gehör för s itt ändringsförslag
och skogsordningen utfärdades efter riksdagens s lut i enlighet med propositionen. w2
De djupgående förändringarna i ägandet
av den svenska jorden, som inleddes på reduktionsriksdagen 1680 och med det karolinska enväldets politik, berörde också utmarken
och skogen. Det s kedde genom ku ngliga anspråk på de stora skogarna i norra Sverige
och skärpta regalitetsanspråk på allmänningsmarken i söder.
Gustav Vasas bekanta brev från 1542 innebar inte att ödemarkerna i norr och allmänningarna i söder blev kronans egendom. I
söder förblev egendoms rätten delad mellan
krona och härad och i norr innebar 1542 års
brev endast att kronan hävdade sin höghetsrätt över områden som ingen ägde. 103 Med
1683 års förordning om skogarna i norra Sverige förklarade Karl XI att de skogar som inte
med laga avvittring kunde bevisas höra socken elle r hä rad till var kronans egendom "såsom den där Oss och ingen annan tillhörer". 304 Förordningen hade formulerats inom
Bergskollegium och motiveringen till kungens
anspråk var bergsnäringens behov av kol och

De stora resmilorna var en innovation som kom till de svenska bruken med framförallt vallonerna
under 1600-talet. Resmila och kolarkoja i Fellingsbro, Västmanland. Foto: Nordiska Museets arkiv.

ved. 105 Gustav Vasas brev om Norrland 1542
hade syftat till att disponera utmarken för att
gynna skattskyldig kolonisation. Det räckte
då med att hävda kronans höghetsrätt för att
få skatter. Karl XJ syftade till att disponera
skogen för bergsbruket och då var kronans direkta egendomsrätt nödvändig.
Förordningen från 1683 blev utgångspunkten för det s k äldre avvittringsverket i Norrland vilket sedan med vissa avbrott pågick
under hela 1700-taJet. 106 By-, socken och häradsallmänning gränslades och skildes från
den skog som blev kronans och stora delar av
denna uppläts till bruk mot erläggande av en
avgift, s k rekognition. 107 Nybyggen på kronans nya skog skattlades som kronojord och
inte som tidigare som skattejord.
Arbetet startade i Gästrikland där den tillsatta kommissionen avslutade sitt arbete redan 1704 efter att ha lagt stora delar av landskapets utmark under kronan. 108 I Hälsing-

land genomfördes avvittringar under 1680och 1690-taJen men arbetet avstannade därefter eftersom inga nya bruk anlades. Det
återupptogs under 1730-talet och pågick i omgångar till 1770-talet. 109 I Medelpad genomfördes en första avvittring redan 1681 till Galtströms bruk i Njurunda men det dröjde till
1699 innan arbetet kom igång på allvar. Därefter bedrevs arbetet i perioder under hela
1700-talet. 110 1 Ångermanland genomfördes
avvittringar från 1742 och i Jämtland från
1752. 111
I södra Sverige innebar de skärpta regalitetsanspråken 1683 att kungliga skogskommissioner tillsattes för att identifiera, gränslägga och syna kronoparkerna och allmänningarna. Här var skattläggning och indragning av mark till kronan de viktigaste motiven. Dessa kommissioner började arbetet i
Skaraborgs län 1684 för att sedan efterhand
tillsättas och rannsaka i Älvs borgs, Upplands
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och Västmanla nds län. 112 Udden var riktad
mot adeln som genom anläggande av frälsetorp på allmänningsmarken dragit denna under sitt inflytande.
Kommissionernas arbete markerade en ny
syn på rätten till utmarken som börjat hävdas av adel och krona under 1600-talet. Utifrå n fra mförallt tys ka förebilde r användes
begreppen dominium utile för att beteckna
nyttjanderätten till utmarken medan begreppet dominium directum betecknade den verkliga egendomsrätten. Dominium directum var
förbehållen kronan såsom ägare, possessor
fundi, till all utmark som inte var frälse. Genom förläningar hade dominium utile, nyttjanderätte n till allmänningsmarken, lämnats till
byar, socknar och häradsinvånare. 113
Skogskommissionerna utsattes för mycket
kritik, särskilt i Skaraborgs län, och upphörde
efter att Karl XI dött 1697. I Västergötland
medförde den första kommissionens nit att
en stor del av skogen indrogs till kronan och
att hygge förbjöds. Det gamla systemet där
allmänningarna bevakats av sina delägare
ersattes av jägeristatens övervakning. Efter
klagomål från Västergötland på riksdagen
1686 medgavs rätt att hugga på allmänningar
och parker efter lov av lands hövding. Det ledde istället till ett våldsamt huggande, särs kilt
bland adeln, vilket en andra s kogskommission s log larm om 1689. 114 Slutresultatet blev
en särskild s kogsordning för Skaraborgs län
1691 med synnerligen detaljerade bestämmelser och hårda regler för avverkning. Som
tidigare a nbefalldes plantering av bärande
träd men undersåtarna kritiserades också för
att inte ha planterat nya träd och fredat den
unga skogen "så att den stora brist av nödtorftigt bränsle och virke nu i länet befinnes,
merendels av sådan försummelse är förorsakat." Plakatets omsorg gällde tydligen inte
bara bärande träd utan också bränsle- och
virkesskog. Det innehöll också det första påbudet om pilplanteringar. 115
Kolonisationen och svedjandet var inte det
expanderande bergsbrukets enda konkurrenter om s kogen. Trädens ökade marknadsvärde berodde också på den ökade tjärbränningen och avsalusågandet. 1 d is kussionen om
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s kogsordningen 1647 uttryckte adeln oro för
skogarnas utödande genom tjärbränning och
ville att "vissa böter i denna ordning specificeras och läggas måtte på den, som färska timmerstockar därtill fäller och hugger". Vindfällen och s tubbar skulle däremot gå bra att
bränna tjära av. Något särskilt förbud för tjärbränning av friska träd infördes inte i skogsordningen men adelns oro speglade det uppsving som tjärbrännandet fått bla nd bondebefolkningen i Sverige och Finland under
1600-talets början. Exporten ökade från cirka
18 700 tunnor tjära år 1600 till cirka 124 000
tunnor 1641. För svens k tjära var Västervik
och Kalmar ledande exporthamnar och Stockholm exporterade större delen av den fins ka
tjäran. 116 Näst efter järn och koppar var tjära
den tredje viktigaste exportvaran under 1600talet. Öste rbotten och Viborg var de stora
produktionsområdena i det svens ka riket
men hamnar i södra och mellersta Sverige
svarade på 1670-talet för cirka 45 000 tunnor
eller 40% av tjärexporten. 117
I skogslagstiftningen satte statens intresse
för tjärexporten spår i förordningar om tjärhandels kompanier. Det förs ta grundades
1648 och fick sedan flera efterföljare fram till
1715 då Karl XJI inte beviljade vidare privilegier och tjärhandeln s läpptes fri. Fasta priser
för bondeproducenten och köparen fasts tälldes liksom en fast leveranskvantitet. Frå n att
ha omfattat Norrland och Finland utvidgades
kompanisyste met 1689 till att omfatta även
södra Sverige. 118 Motiven för kronans politik
var bl a att med utbudsbegrä ns ningar och
produktionsins kränkningar hålla priset uppe
samtidigt som s kogen sparades. Huruvida
denna politik var framgångsrik råder det delade meningar om.119
Om tjärexporten uppmuntrades så var fallet det motsatta med trävaruexporten. Denna
sågs av centralmakten med oblida ögon. I
rådsdiskussionen om 1647 års skogsordning
vände sig Axel Oxenstierna mot sågkvarnar:
"Till byggning måste man fullt tillstädja sågbräder, men de sändes och mycket utur landet." På en omkrets av sju mil från Stockholm
ville han förbjuda sågkvarnar. Även här kom
drotsen Pe r Brahe med ett kom promissför-

slag som anförde "att om skogen bliver skiftad och man intet får hugga på allmänning
eller annans skog, då stannar mången sågkvarn." Därför skulle man bara begränsa sågkvarnarna på samma sätt som man begränsade skogsförbrukningen.120 Ett förbud, där
Västernorrland, Dalarna och Värmland undantogs, att hugga sågtimmer på allmänningar liksom bjälkar, stockar och timmer till avsalu, infördes i skogsordningen 1647.
Den negativa synen på avsalusågning tog
sig uttryck i en rad regleringar. Skogsordningarna tillät avverkning för sågning på enskild mark men även här reglerades huggandet i vissa landskap genom kungliga plakat
och brev till tolv tolfter per hemman för
Värmland 1674 och fyra tolfter per hemman
för Kalmar län 1685. 121
11681 års husesynsordning förbjöds tom
avsaluhuggning på enskild utmark. "När husesyn hålles med åbo på hans hus, gärdsgårdar

och diken skall ock tillika syn hållas med skogen. Där skall ses huru han den hanterar, icke
till missbruk eller avsalu utan allena till gårdens nödtorft." 122 Men förbudet kunde inte
upprätthållas eftersom en lokal virkesmarknad var nödvändig för att de gårdar som saknade skog skulle kunna hålla byggnader och
gärdsgårdar i stånd. Som resolution på allmogens besvär vid riksdagen 1683 meddelade
Kungl. Maj:t att förbudet gällde endast de
kronogårdar som anslagits till militiehemman
"men skatthemman och andra som efter
skogsordningen tillåtes lagligt skogsbruk, de
varda där under inte begripna, utan rätte sig
efter skogsordningen i alla stycken".123
Den brädexport som förekom reglerades
genom en förordn ing 1683 om brädernas dimensioner och genom kvalitetskontroll brädvräkeri - i utförselhamnarna.124 För att
reglera förhållandet mellan sågning och
bergshantering utgick ett kungligt plakat 1696

7]ära var under arhundraden en au rtl<els v1k11gas1e exportvaror Utskeppnlflg au tunnor fran 7]ärhovet
1 Umea hamn kring sekelskiftet 1900 Foto. Nordiska Museets arkw.
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som avlyste sågar där de var till bergsbruken
"praejudicerlige". Därefter tillsattes de s k
sågkommissionerna som arbetade fram till
1703. De granskade och förbjöd sågar som
ansågs vara till brukens förfång. 125
Den restriktiva politiken mot sågverkshanteringen kulminerade med 1719 års förbud
för brädexport som motiverades med behovet av byggnadsvirke efter ryssarnas härjningar. Men redan under 1720-talet upphävdes fö rbudet och trävaruexporten ökade
snabbt. Vid 1730-talets slut var den tre gånger så stor som 1685 och Finland, de bottniska
städerna, Göteborg och Bohuslän stod för
den stora ökningen. De gamla exporthamnarna i Småland, som tidigare haft den största
andelen, exporterade samma kvantiteter som
förut. m Men sågverksnäringens uppsving
mötte motstånd i 1734 års skogsordning.
På 1734 års riksdag antogs den nya allmänna lag som ersatte medeltidens landslag. På
samma riksdag antogs också en ny skogsordning. Både i lagens byggningabalk och skogsordningen var den restriktiva politiken genomgående. Byggningabalkens bestämmelser om skog fastslog:
"Skattebonde må nyttja sin enskilda skog
till hustarv och salu; dock det så sparsamt,
att skogen ej utödes, och hemmanet fördärvas. Vare och skyldig, att först taga vindfälle,
torra trän, kvistar och stubbar till vedbrand,
innan friska trän där till fällas." 1i 7
Om återplantering fanns en intressant precisering: "Alle de där bärande trän å skatte eller Krono jord hugga, skola plantera för vart
trä två av samma slag ( ...) Fäller, eller tager
man uppå lönn, lind, alm, ask, eller annat sådant trä, som större nytta med sig haver, än
andra ofruktbara trän; plantera andra istället."1211 Förutom de för virkesvärdet intressanta trädslagen ek och bok och de fruktbärande
apel, hassel, rönn, oxel och hägg innefattades
även andra värdefulla lövträd i återplanteringsbestämmelserna. På allmänningar, skatte- och kronojord var hygge av bärande träd
som tidigare förbjudet.
Skogsordningen var betydligt mer detaljerad än lagen i sina restriktioner. I~1 Den har karakteriserats på följande sätt: "Skogsordning64

en 1734 inrymmer tillika hela serier av inskränkningar och formaliteter för anläggning
av nybyggen, sågar och svedjor, timmerfångst, vindfälle och tjärberedning. Den kan i
stort betecknas som en enda vittförgrenad
privilegieurkund för bergshanteringen." I30
Skogsordningen utgjorde kulmen på den restriktiva skogslagstiftningen.
Skogsordningarna från 1647 och 1664 tillät
svedjande på enskild mark, utom i bergslagerna, för röjande av åker och äng. Efter syn av
nämndeman och kronobetjänt och godkännande av sexmännen kunde bonden svedja.
Med 1734 års skogsordning krävdes förutom
syn också intyg från häradsrätt och tillstånd
av landshövding.
Även sågverk behandlades restriktivt. "De
sågar, till vilka äganden ingen skog haver, eller de där med sågtimmers köpande eller sägande för lega finnas skadelige, böra avskaffas och ingen ny såg hädanefter tillåtas ... "
Skogsordningen föreskrev regionala rannsakningar av sågar på krono- och skattejord varefter Kammarkollegium skulle fastställa den
tillåtna produktionen. Den kolonisationsfientliga politiken fullföljdes också. "Inga torp skola hädanefter byggas uppå allmänningarne ... "
En intressant förändring var skogsordningens skiftesbestämmelser. Där upprepades de
gamla skogsordningarnas regler att den som
ville skifta hade vitsord. Men i ett I i Il ägg framkom motivet: "Och som byskogarna under ett
samfällt nyttjande mycket utödas, så skola så
väl Landshöfdingarne, som Härads-Rätterne,
med all makt därpå driva, att de emellan Bymännerne, efter vars och ens lott, skiftade
varda." Troligen var byskogen svår att kontrollera. Om elen skiftades ut på bönderna kunde
elen omfattas av byggningabalke11s bestämmelser om skattebondes enskilda skog. ni
Skogsordni ngens avslutande bestämmelser
med förbudet mot fälland e av björk i samband med lövtäkt och "lövsalars uppsättande, samt !övande i kyrkor" vid 10 dalers bot,
visar hur långt detaljregleringen sträckte sig.
Men förutsättningarna för den restriktiva
skogspolitiken var 1734 inte desamma som
under 1600-talet.

En ny skogspolitik (l 73~1830)

Befolkningen i Sverige fördubblas under perioden 1720-1830 från 1,4 miljoner till 2,8 miljoner invånare. Särskilt stark blir folkökningen
under 1800-talet första år. 132 Folkökningen ska
ses i samband med omfattande nyodlingsverksamhet, nya jordbruksmetoder och odlingsformer, skiftesreformer och sociala förändringar på landsbygden. Det är framförallt
gruppen obesuttna (torpare, backstugusittare och inhyseshjon) som ökar. 133 Förändringarna innebär växande klyftor mellan olika
delar av bondesamhället där stora grupper
proletariseras samtidigt som andra förbättrar
sin ställning ekonomiskt och socialt. Men det
innebär också större möjligheter till politiskt
inflytande. Det bondestånd som uppträder på
Frihetstidens riksdagar är ett annat än 1600talets. En alltmer självmedveten bondeklass
utnyttjar alla möjligheter att tillvarata sina
intressen. Bland dessa är jordägandet och
skogsfrågorna centrala.1:14 Kampen kommer
att gälla bl a svedjandet, rätten till avsalusågande, kolningen för bruken, allmänningsmarkens delning och bärande träd.
Skogsordningens restriktiva bestämmelser
väckte förbittring bland bönderna. Till riksdagen 1738 inkom en rad besvär som bl a tog
upp svedjandet och från borgarståndet kritiserades inskränkningarna av handeln med
skogsprodukter som drabbade städerna. Efter ett målmedvetet arbete av bondeståndet
lyckades detta tillsammans med borgare och
präster genomdriva en förklaring till skogsordningen som innehöll viktiga förändringar. 13"
Det märkliga förbudet mot fällande av
björk vid lövtäkt upphävdes och de bönder
som var skattlagda för svedjande skulle få utsynat "en tiänlig skogsparck at på 5 6 år til
Swedie nyttia". 136 Även för andra bönder
mildrades bestämmelserna något, bl a tilläts
ris- och hygges bränning i bergslagerna. Ifråga
om sågning ändrades bestämmelsen i skogsordningen att endast den som hade egen skog
och vattenkraft fick inrätta sågkvarn. Nu blev
det som förr tillåtet att köpa virke för sågning
från andra som hade skog.
En viktig förändring i förklaringen var att
även sockenallmänningar nu fick delas i hela
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landet. Detta hade efter kunglig resolution på
adelns besvär tidigare beviljats för Skaraborgs och Älvsborgs län 1731 och Östergötland 1735. 137 Skogsordningens formuleringar
om att landshövding och häradsrätt skulle
vara pådrivande för skifte av byallmänning
preciserades till att en delägare måste begära
skifte innan sådant fick verkställas. Initiativet
måste alltså komma från byn själv för att skiftet skulle kunna genomföras. 138 En omsvängning i kolonisationsvänlig riktning märktes i
förklaringen då landshövdingarna uppmanades "tilse, at store Skogar och ödemarker på
det giörligaste bebygde och til åker och äng
upodlade blifwa". Mossar och kärr på allmänningar skulle upplåtas som ängsmark.
Förklaringen till skogsordningen markerade början till en ny period av dragkamp om
skogen där bondeståndet var pådrivande.
Dessa förändringar kan sättas in i ett större
sammanhang av aktiv intressekamp från böndernas sida där dispositionsrätten till skattejord stod i centrum.
På samma riksdag där skogsordningens
bestämmelser om sågning uppmjukades antogs också 1739 en skrivelse om finbladiga
sågverks privilegiering. De finbladiga holländska sågarna var mer virkes besparande än de
traditionella bondesägarna och detta motiverade att sågverksnäringen nu accepterades
fullt ut. Den mer avancerade tekniken gjorde
också att trävarorna betraktades som mer
förädlade än i de enklare bondesägarna. Därmed uppfylldes bättre den merkantilistiska
principen om att ett land skulle exportera
varor med så hög förädlingsgrad som möjligt.
De privilegierade sågverken fick kronoskog
anslagen till sin drift - stockfångsträttigheter
- för vilken en viss skatt årligen betalades, senare kallat stubböre. Den restriktiva politiken
som utgick från bergsnäringens behov mötte
alltså här konkurrens från den nya och expansiva sågverks näringen. 139 Ännu mer stärktes
sågverksnäringen av en förordning 1753 som
jämstäJlde sågverken med manufakturer och
gav kommerskollegium och kammarkollegium gemensam beslutsrätt om nya privilegier.
Landshövdingen spelade fortfarande en central roll genom sina utlåtanden men besluts65

rätten övergick till central nivå där handelsintresset kom att väga tungt. I40
Den frisläppta sågverksnäringen skapade
en intressegemenskap mellan bönder och
borgare i skogsfrågor. Därför pressades under
l 7O0-talet bergsintressena alltmer av en allians mellan bondeståndet och borgarna där
konkurrensen om skogen var en viktig fråga.
Vid r iksdagen 1746 hade klagomål från borgarståndet understött av bönder och präster
lett till förbud mot flyttning av gamla och anläggning av nya bruk i städernas närhet. I den
kungliga förordningen som utfärdades 1748
motiverades förbudet med att städernas trähandel och brädsågning skadades av brukens
kolning.I4I Bönderna började också uppträda
mer aktivt mot bruken och försvara sin rätt
att sälja kol på sina egna villkor. Hävdandet av
skatterätten till jorden blev ett viktigt argument för skatteböndernas egen disposition
till skogen och dess produkter. I42
Även delningen av sockenallmänningarna
kan tolkas i ett större sammanhang där nya
intressen gör sig gällande. Fortfarande gällde
vid frihetstidens början uppfattningen att staten i kraft av beskattningsrätten hade den yttersta rätten till skattejord. Den skattebonde
som upptog tor p på sin mark riskerade vid
skattläggning av detta att torpet och dess jord
av söndrades och gjordes till en egen jordeboksgård. Därmed skulle stamhemmanet
minskas. I43 För att förhindra detta gjordes
framst ötar från bondeståndet under 1720och 1730-talen om att torpanläggningar skulle slippa skattläggning. I ett memorial vid riksdagen 1738 framlade bondeståndets talman
Olof Håkansson uppfattningen att skattebonde redan var beskattad för sitt hemman och
att upptagande av torp inte borde föranleda
ny skattläggning. I 1740 års förordning om
landskulturen befriades också torp på mossar, kärr och annan oländig mark från skattläggning. Vid 1742 års riksdag drev bondeståndet efter initiativ från Josef Hansson, sedermera Olof Håkanssons efterträdare som
talman, slutligen igenom att torpkolonisation
på skattejord inte skulle skattläggas. I44 Skatteböndernas rätt till sin egen jord hade alltså
stärkts. Detta gjorde delning och överför ing
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av allmänningsmarken till enskild skattejord
ännu mer värdefull för skattebönderna. I45
Delning av häradsallmänningarna, som begärts redan 1734 av bönderna, blev ett strategiskt mål för bondeståndet som i ett slagskulle kunna ge dem fri tillgång till värdefulla delar av den svenska skogen.I46 Kravet drevs
särskilt under 1750- och l 760-talen och med
stöd av Jacob Faggot, arkitekten bakom storskiftesförordningarna. Argumentet var att
skogen skulle vårdas bättre om den skiftades
ut på delägarna, men delningen sågs också
som ett stöd för nyodling och befolkningsökning.147 Motståndet var emellert id för stort
hos de andra stånden som alla hade olika
egna intressen att bevaka i allmänningsfrågan
och frågan föll. 148 Men dragkampen om häradsallmänningarna hade bara börjat.
En annan fråga som drevs av bondeståndet
vid mitten av 17O0-talet var regionala skogsordningar. De generella restriktionerna var,
som tidigare påpekats, den restriktiva skogspolitikens svaga punkt. De skiftande naturförutsättningarna i landet gjorde att restriktioner i vissa fall framstod som uppenbart felaktiga, t ex svedjeförbud där det fanns gott om
skog och hemman var skattlagda för svedjande. Bondeståndet inriktade sig då på regionala skogsordningar, bättre anpassade till lokala förhållanden och utan de generella restriktionerna. Dessa försök misslyckades när förslagen till regionala skogsordningar många
gånger blev minst lika restriktiva som den för
hela landet gällande. Till 1765 års riksdag
fanns t ex regionala förslag som krävde att
drängar och pigor skulle få lysningssedel beviljad först efter att ha planterat ett visst antal ekar. Den av riksdagen tillsatta skogskommissionen avstyrkte emellertid detta med
argumentet att det skulle "af mången anses
såsom et twång och hinder i giftermål, som
dock, i anseende til folkbr isten häri landet ,
bör på alt sätt befordras".I49 De restriktiva
förslagen möttes dock av mycket långtgående
motförslag och projektet med regionala skogsordningar rann ut i sanden.
En intressant bestämmelse i 1766 års fiskestadga visar en medvetenhet om att träd kunde spela en roll som en del i ett större ekosys-

tem: "At hugga eller swedja bort sådane
skogs backar och lundar, som med sin skugga
weterligen gjort braxen eller annat fiskestånd
nytta, ware förbudit, wid dubbel plikt för
hwart träd, stort eller litet emot hwad Skogsordningen stadgar ... " 150 Förbudet kanske kan
ses som skogslagstiftningens första exempel
på miljöhänsyn.
Den restriktiva skogspolitiken krävde ett
utbyggt kontrollsystem för att kunna fungera.
Att kontrollsystemet också användes i praktiken visar bl a den stora andel mål i häradsrätterna under l 60~ och l 70~talen som gällde skogsfrågor. 151 Det var landshövdingarna
och jägeristaten som utövade den kontrollen.
Men när nya intressen förändrade skogspolitiken förändrades också kontrollsystemet.
Riksjägmästarämbetets inrättande 1638 gav
jägeristaten en sammanhållen organisation
över hela landet. Tjänsten indrogs emellertid
1682 och jägeristaten ställdes under respektive landshövding. 152 Dessa regionala jägeristater genomgick skiftande öden och kunde
både expandera och indragas. 153 Deras huvuduppgift var att övervaka kronoparker och
kungliga djurgårdar. I 1734 års skogsordning
hade de också tillsyn över allmänningar. Med
1746 års förordning om ekskogarnas befredande fick de även tillsynsrätt på enskilda
skogar. Jägeristaten var mycket impopulär
hos bönderna vilket kan bero på att dess avlöning till stor del utgjordes av andel i böter.
von Engeström sammanfattar på ett eufemistiskt sätt problemet i sin historik över skogsväsendet i Sverige: "Deraf alstrades nämligen
hos jägeri- och skogsbetjente en benägenhet
att uppsöka skedda öfverträdelser för att deraf antingen förmedelst den lagliga delaktigheten uti ådömda böter mm eller genom de
belopp, som efter vänlig överenskommelse af
de felande kunde åtkommas, finna tillfälle till
förvärf." 154 Detta ledde till att jägeristaten
1766 på riksdagens yrkande indrogs där det
endast fanns enskilda skogar men fortsatte
att övervaka kronoparker, allmänningar och
rekognitionsskogar. Gustav III var betänkt på
att återupprätta det gamla riksjägmästarämbetet men 1780 lades tillsvidare tillsynen över
kronans parker och djurgårdar under över-

hovjägmästaren. 155 I samband med kriget
med Ryssland indrogs jägeristaten 1790 för
att återupprättas genom den nya skogsordningen 1793 med samma uppgifter som tidiga-

re.156
Det avvittringsarbete som påbörjats i Norrland efter 1683 fortsatte under l 7~talet men
med en förändrad inriktning från mitten av
seklet. Den ursprungliga avsikten med arbetet var att fastställa gränserna för den skog
som tillhörde byar, socknar och härader. Skog
som inte kunde bevisas tillhöra någon var
kronans och kunde anslås till järnbrukens
behov. Från mitten av l 70~talet ökade emellertid intresset för nyodling och avvittringsverket kom att inriktas, inte på att fastställa
redan existerande ägogränser, utan att istället
skapa nya där befintlig bebyggelse tilldelades
en bestämd areal skog - 700 a 1400 tid per
mantal - utifrån markens godhetsgrad, särskilt för bete. 157 Övrig skog, den sk överloppsmarken, tillföll kronan och skulle användas
för kolonisation. 158 Principen fastställdes i avvittringsstadgor för Västerbotten och Jämtland 1780. I Jämtland avstannade arbetet genom kungligt beslut redan 1786 efter omfattande protester från bönderna som krävde
respekt för sina hävdvunna ägogränser. 159 Det
faktum att bestämmelser i awittringsstadgan
för Västerbotten, om hur överloppsmarker
skulle användas, endast berörde kolonisation
och inte skogsanslag åt bruk, visar med vilken
styrka intresset för nyodling gjorde sig gällande mot slutet av l 70~talet. 160
Politiken ifråga om bärande träd ändrades
stegvis under l 70~talet. Dessa trädslag, särskilt ek och bok, behandlades i 1734 års allmänna lag som tidigare med generellt awerkningsförbud och återplanteringsskyldighet
vid tillåten awerkning. Men politiken var nu
mer dynamisk och inte bara inriktad på sparande. Redan 1725 påbjöds i en förordning
planteringsskyldighet med 100 träd för varje
helt hemman i Göteborgs, Bohus, Älvsborgs
och Hallands län. 161 I 1734 års skogsordning
infördes skyldighet för "de på Slättbygden eller skoglösa hemman boende" att plantera
och inhägna pil, alm, lind och lönn "åtminstone 12 stycken på hwart matlag hwarje år, där67

af de framdeles i längden, så til löf, som bränsle och wärke, gagn och understöd hafwa
måge". 162 Bestämmelsen mildrades i förklaringen 1739 genom att bonden där jordmånen
var olämplig befriades från planteringsskyldighet. 16.1 Dessa böndernas "planterhagar "
blev sedan under hela 17O0-talet föremål för
inspektioner.
En ny syn på böndernas intressen kom till
uttryck i 1742 år s förordning där den bonde
som planterade ekar tillförsäkrades fri disposition av hälften av dessa och till de ekar på
hans mark som var under tio år gamla, v ilket
krävde att ekarna förtecknades. 1r,4 I 1746 års
förordning "angående Ekeskogarnes befredande uti Riket" behandlades frågan om ekar
i sin helhet. Där förutskickades en inventering
av vilka ekar som måste sparas och vilka som
kunde avvaras. De som Amiralitets- och Kommerskollegierna samtyckte till att avverka
skulle sedan säljas årligen på auktion. Tre år
senare komplett erades förordningen med
särskilda formulär som skulle användas vid
inventeringen av ekar.I6s Samtidigt utfärdades
en instruktion fö r "Eke och Furu planterhagars anläggande". Här finns en notering som
visar att proveniensens betydelse var känd:
"Ju längre ekollon kunna hemtas från norr
och flyttas til söder, ju trerligare wäxt har man
at för wänta, hwilket med de förut omnämnde
talkottar äfwen lärer inträffa." I66
Ytterligare en öppning till friare disposition
av ek innebar den kungliga resolutionen på
allmogens besvär 17 augusti 1762. Då befalldes landshövdingarna att "skyndesameligen
och på en gång" låta utsyna alla på åker och
äng till skada st ående ekar och bokar som
sedan disponerades av bonden mot att han
planterade två nya istället. Att ändringen fick
snabbt genomslag står klart eftersom landshövdingarna bara ett år senare fick befallning
att åter gå till det gamla sättet för utsyning. 167
"Alle skattemän, ehwad de innehafwa hemman, som redan ifrån Oss och Kronan äro försålde, eller hädanefter kunna försäljas, eller
ock urgamla skattehemman, äga öfwer skatteh emmanet och des genom laga refning och
rågång faststälde byamål, både uti in- och utägor, samt skog och mark, med derå warande
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fiske, jagt och djurfång, uti alt lika orubbelig
ägande och lika fri dispositionsrätt, som frelseman öfwer frelsehemman, enligt Privilegier,
Lag och Författningar ; ..." Med den första paragr afen i kungliga förordningen 21 februari
1789 försäkrades innehavare av skattejord fri
dispositionsrätt till sin mark. Samtidigt fick
kronoåbo ärft lig besittningsrätt till sin jord
och rätt till förköp vid skatteköp. 168 Förordningen tillkom för at t försäkra Gust av III om
bondest åndet s stöd i konflikten med adeln
vid införandet av förenings- och säkerhetsakt en på 1789 års riksdag. Därmed gick i ett slag
flera av bondeståndets viktigaste krav igenom.
Men första paragrafen i 1789 års förordning
fortsatte med meningen: " .. . dockat derifrån
undantages de för Kongl. Maj:ts och Kronans
behof tjenlige eke- boke- och masteträd, hwarmed efter förra författningarne bör förfaras."
Användbara ek-, bok- och masteträd undantogs för kronans räkning. Detta ledde till en
anhållan från bondeståndet om ytterligare en
omfattande ekinventering för att avgöra vilka
ekar som var kronans, vilket beviljades i en
kungörelse 1790. 169
I skogsor dningen 1793 gavs fri dispositionsrätt för ägare av skattejord till bokträd
men inte för ek- och masteträd. I väntan på att
inventeringsarbetet skulle avslutas tillämpades de gamla föreskrifterna om utsyning ända
till 1805 då dessa intogs i den nya skogsordningen. Det betydde emellertid att frågan om
dispositionsrätten till ek på skattejord var tillbaka v id utgångsläget före 1789 års förordning. Under början av 18O0-talet fortsatte därför kampen för fri disposition av eken. Först
riksdagen 18 10 och därefter både 1812 och
1815 års riksclagar uttalade sig för en reglering av ekskogarna. I70 Efter ytterligare utredningar och inventeringar togs frågan upp på
1829 års riksdag som beslöt att inrätta särskilda ekplanteringar för flottans behov och samtidigt ge skattejo rdägare rätt att lösa ut sina
ekar för fri disposition. Med förordningen 28
oktober 1830 blev till slut eken fri på skat tehemman. Vad gäller häradsallmänningarna
blev eken fri utan inlösen först på 1930-talet.'7I
Förordningen om skattejorden 1789 var en
del i utveckligen av ett starkt och enhetligt

Vattensågverket vid Dalälven, Kronsågen, i Älvkarleby grundades av Gustav Vasa och fanns i olika former kvar på samma plats ända till 1868 då verksamheten flyttades ner till havet vid Skutskär. Den nya
anläggningen, Slwtskärs ångsågverk, horn att bli ansett som världens största sågverk. Kronsågen i Älvkarleby, Uppland, omkring 1870. Foto: Upplandsmuseets arkiv.

äganderättsinstitut. Som sådan bildade den
grunden för kraven på full disposition över
skogen och stärkte bondeståndets krav på fri
dispositionsrätt till ek-, bok- och masteträd.
Den medförde också bokens frisläppande i
1793 års skogsordning som även innehöll
uppmjukade bestämmelser om svedjande.
Samtidigt fanns i denna skogsordning fortfarande förbud mot svedjande på sandmo
och stenbunden mark, syner av sågar och bestämmelser om tjärbränning och barktäkt
som inskränkte den fria dispositionsrätten
och vilka bekräftades i 1805 års skogsordning.112
Riksdagen 1810 innebar ett generalangrepp på de kvarvarande restriktionerna för
skogsanvändning på skattejord. I en skrivelse
krävde riksdagen att dessa avskaffades. Dessutom yrkades att häradsallmänningarna skulle delas och kronoparkerna säljas ut. Året innan hade riksdagen begärt att rekognitionsskogarna skulle säljas inom en tid av sex år
vilket kungjordes l 81l.1rJ Vid 1823 års riksdag
lades proposition på reglering av de kronoparker och delning av de allmänningar som

fanns i södra och mellersta Sverige. Eftersom
bruksägarna inte ville friköpa sina rekognitionsskogar inom den föreskrivna tiden föreslogs också riksdagen att utsträcka möjligheten till inlösen på obestämd tid, vilket bifölls
utan större meningsskiljaktigheter.
I fråga om kronoparkerna och allmänningarna var motsättningarna desto större. Propositionens motivering var klar. Skogarnas tillstånd var dåligt eftersom de var svåra att bevaka och skogs betjäningen otillräcklig och illa
lönad, men orsaken var " framför allt det vanliga begäret att tillegna sig hvad man anser
ingen ega". Propositionens förslag innebar
dock ingen ovillkorlig rätt till delning av allmänningarna utan den skulle ske när "efter
derom gjord underdånig ansökning, Kongl.
Maj:t funne sådant lämpligt och något Laga
hinder deremot icke mötte". 174
Förslagen om kronoparker och allmänningar tillstyrktes av berörda utskott men bifölls
endast av bondeståndet medan de övriga tre
stånden återremitterade frågan till förnyad
utskottsbehandling. Den tillstyrktes för andra
gången av utskotten men nu med en reserva-
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tion av bergsrådet af Robson som bifölls av
både adels- och prästeståndet. Reservationen ville avslå propositionens förslag om utförsäljning av vissa kronoparker och delning
av allmänningar som ett medel till att förbättra skogarnas tillstånd och förespråkade istället en skogshushållning "som grundar sig på
någon viss circulation af hyggen och med årlig försäljning af en bestämd del utaf sjelfva
Skogen, med bibehållande af nödige fröträd
och med iakttagande af de gjorde hyggens
fredande, tills de hinna återväxa undan möjligheten af kreaturens åverkan". 175 Det var
hovjägmästaren Israel af Ströms indelning av
Kongl. Djurgårdens skogar till trakthyggesbruk som inspirerat af Robsons förslag. 176 När
både bonde- och borgarståndet röstade för
utskottets godkännande av propositionen
hänsköts frågan till statsutskottet för avgörande. Där blev siffrorna 82 för propositionen
och 37 för af Robsons reservation. 177 Året
därpå utfärdades ett cirkulär till landshövdingarna med instruktioner för hur regleringen skulle ske.

Israel af Ström (/778-1856) var hovjägmästare
och ansvarig för Djurgården i Stockholm 18011850. Han verkade för inrättandet av Statens
skogsinstitut, vars direktör han var /828- 1854.
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Skogen mellan jordbruk och
industri (1830-1896)
Under 1800-talet sker den snabbaste folkökningen i Sveriges historia. Befolkningen växer
från 2,8 miljoner 1830 till 5,1 miljoner år
1900. 178 Det betyder en stark ökning av åkermarken i ett fortfarande agrart dominerat
Sverige. Åkerarealen ökar från 1,5 miljoner ha
till 3,6 miljoner ha under perioden 18001900.179 Befolkningsökningen innebär en nyodling som reducerar skogen men också en
större mängd betesdjur med ökat betestryck
på utmarken som följd. Även den omfattande
skiftesverksamheten efter laga skiftets införande 1827 tär på skogsresurserna. 180
Skogen är fortfarande den viktigaste råvaru- och energikällan och folkökningen betyder alltså större tryck på avverkning för husbehovsvirke och ved. Men ännu mer ökar sågverksindustrins behov av råvara under andra
halvan av 1800-talet. Den totala virkesförbrukningen nästan fördubblas från 21 ,3 miljoner
m3 till 39 miljoner m3 på femtio år mellan 1850
och 1900. I den fördubblingen ligger en ökad
förbrukning av sågtimmer från 1,4 miljoner
m 3 till 12,8 miljoner m3 •181
Riksdagens roll för lagstiftningsarbetet har
ökat med 1809 års författning och en hemmansägarklass formeras som är fast besluten
att försvara sin nyvunna fria dispositionsrätt
till utmarken. Med representationsreformen
1865 ökar inflytandet ytterligare för denna
grupp. Samtidigt skapar 1860-talets kommunallagar nya regionala arenor för skogspolitik
genom landstingens inrättande.
Genom industrialiseringen av sågverksnäringen vid mitten av 1800-talet och den snabba
efterfrågeökningen på trävaror skapas en ny
marknad för böndernas skog och avverkningarna skjuter fart. 182 Ökade avverkningar gör
emellertid att den gamla rädslan för misshushållning med skogen och framtida skogsbrist
återkommer. Det leder till krav på en förändrad
skogs politik med staten som aktiv skogsägare
och med nya restriktioner för enskild skog
genom åter växt- och dimensionslagar.
I samband med de liberala reformerna
1846 upphävdes också koltvånget för bönder-

na med förbehållet att berörda hyttlag genom
hembud skulle få möjlighet att köpa kolen till
det i orten vanliga priset. Med en ny förordning 1850 upphörde också denna hembudsskyldighet och kol handeln släpptes helt fri. is.1
Under de kommande tre decennierna fram till
kulmen på 1880-talet ökade träkolningens virkesförbrukning från 3,7 miljoner m3 till nästan
5 miljoner m3• 184
I början på 1850-talet formerades på bred
front en reaktion mot den nya och friare
skogspolitiken. Resultatet ansågs ha blivit
överavverkning och misshushållning och
konsekvenserna för landet var allvarliga. Biskop Agardh tecknade 1857 bilden i mycket
mörka färger. I&5 "Man nödgas redan vänja sig
att frysa i nästan alla provinser. Vedpriset tredubblas; och byggnadstimmer är i flera fall att
anse såsom en utländsk vara, som måste
komma långväga ifrån och på skepp." Orsaken var framförallt den friare dispositionsrätten till enskild skog men också rekognitionsskogarnas försäljning och riksdagens beslut
1823 "då med undantag af några kronoparker,
som sades böra bibehållas såsom skogsskolor, hela resten af statens skogar beslöts att
utdelas".
Vad innebar då 1823 års beslut om kronoparker, allmänningar och rekognitionsskogar
i kvantitativa termer? I86
Ursprunglig
areal
( hektar)
Kronoparker
Häradsallmänningar
Rekognitio nsskogar

Återstående
areal
(hektar)

% återstående

70 700

25 300

36 %

180 000

100 000

56 %

366 000

32 000

9%

Ifråga om kronoparkerna återstod ungefär en
tredjedel 1858.187 Dessa sköttes i enlighet med
det trakthuggningssystem som Israel af Ström
förordade. Stora delar av kronoparkerna lämnades som kompensation till hemman för traditionella rättigheter till bete och skog. Omfattningen av detta har dock aldrig undersökts. Av allmänningsmark påbörjades ingen

ny delning efter 1838 och totalt återstod drygt
hälften. Av den delade allmänningsmarken
fanns närmare 60% i Älvs borgs län.188
Rekognitionsskogarna som också omfattats av 1823 års beslut var först inte attraktiva. Före 1830 såldes sammanlagt bara 9 skogar medan 1830-1850 76 stycken såldes. Totalt såldes fram till 1898 122 rekognitionsskogar.189 Både i absoluta tal och relativt framstår
rekognitionsskogarnas friköpande som det
mest påtagliga resultatet av 1823 års beslut.
Det fortsatte dessutom 40 år efter att regleringen av kronoparker och delning av allmänningar upphört.
Som jämförelse kan den första riksskogstaxeringens uppskattning av landets produktiva utmark användas. Enligt denna utgjorde
utmarken i Svealand och Götaland d v s de
områden som omfattades av 1823 års beslut
ungefär 9,6 miljoner hektar. I90 Det var alltså
mindre än 5 % av utmarken i södra Sverige
som berördes, vilket inte hindrade att 1823 års
beslut regionalt, tex i Västsverige och Bergslagen, fick stor betydelse för att skapa dagens
ägandeförhållanden i skogen.
Även om kritiken mot 1823 års riksdagsbeslut om de allmänna skogarna var stark så
gällde frågan i första hand hur överavverkning och misshushållning på enskild mark
skulle kunna förhindras. För 1850-talets kritiker hade där en ny viktig argumentationslinje tillkommit. Förutom de äldre argumenten
med varningar för framtida skogs brist hänvisades också till vetenskapen. I en motion av
bl a Israel af Ström till adelsståndet 1853 citerades botanisten Elias Fries som talade om
det dåliga skogstillståndet i Sverige. "Grunden till dessa nedslående förhållanden är likväl icke att söka i naturens aftynande produktionsförmåga, som man vanligen tror, utan
först i skogarnas totala förstörande genom ofta
förnyad svedjning och misshandling." Det betyder inte bara brist på skog. "Med skogarnas
försvinnande försämras vidare klimatet, nederbörden minskas, jorden beröfvas den för
vegetationen så nödvändiga snöbetäckningen om vintern, emedan snön hastigt bortsmälter och försvinner, hvarigenom äfven
bäckar och källor försina, samt sol och vindar
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utsuga all fuktighet och must från de kala fälten."191 Även trakthyggesbruket karakteriserades som vetenskapligt och riksdagen begärde i en skrivelse 1853 "att ett på vetenskapliga grunder bygdt, efter olika orters beskaffenhet lämpadt skogshushållningssätt må till införande påbjudas" på de skogar som staten
fortfarande disponerade. I samma skrivelse
begärdes att de ännu odelade allmänningarna
skulle ställas under jägeribetjäningen och "att
jemvel dessa skogar må blifva efter ett rationell hushållningssätt vårdade."192
Det var Skogsinstitutets verksamhet där
skogspersonal sedan 1828 undervisats i skogs-hushållning under Israel af Ströms ledning
som lagt grunden till den vetenskapliga argumentationslinjen i skogsfrågan. 193 af Ström
hade som institutets c hef tillsyn över skötseln av statens skogar och en möjlighet till
överblick över skogstillståndet i landet. Under 1840-talet hade af Ström på uppmaning av
Lantbruksakademien gjort en uppskattning
av skogstillgång och skogsanvändning. 194 Efter ytterligare beräkningar ingavs den 1849 till
regeringen som "Approximativ Calcul öfver
Skogs-Productionen och consumtionen i Sverige".195 Den visade på en årlig virkesförbrukning av 18, 7 milj m3 mot en tillväxt av 15,0 milj
m3196 och blev ett viktigt argument för skogspolitikens kritiker.
Skrivelsen från 1853 års riksdag gav resultat. En skogskommitte tillsattes 1855 med
uppgift att ge förslag på åtgärder "att vidtaga
i ändamål att förekomma den öfverklagade,
till framtida skogs brist och menliga klimatiska verkningar ledande förödelsen af skogarne
i landet samt att i allmänhet befrämja en förbättrad skogshushållning". 197 Kommitten arbetade snabbt och bestod av mycket namnkunniga per soner, däribland Israel af Ström
själv som trots sjukdom påverkade arbetet
genom flitigt promemorieskrivande. Redan
1856 lade den fram förslag till ny förordning
om skogarna i riket. De viktigaste förslagen
var inrättande av en skogsstyrelse som skulle sköta statens skogar och odelade häradsallmänningar efter en "på vetenskapliga reglar grundad hushållningsplan" och förslag till
åtgärder för att trygga återväxten även på en72

skild utmark. Dessa åtgärder var förbud mot
svedjande och ljungbränning och ett kategori skt förbud mot att låta getter beta i skog.
Mest kontrover siellt var förslaget att förbjuda
awerkning till annat än husbehov där skogen
var så hårt skattad att "hvarken fröträd, ungskog eller växande plantor finnas qvar åmarken till den mängd och beskaffenhet, som sakkunnige män pröfva erfordras för fullgod åter:;,'-Ti-
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Frågan var mycket känslig vilket ledde till
att regeringen inte lade proposition på kommittens förslag till förordning utan i en skrivelse endast begärde ständernas yttrande
över förslagets mer allmänna principer. Förslaget om awerkningsförbud på enskild mark
tog skrivelsen uttryckligen avstånd ifrån och
hänvisade istället till den föredömliga skogshushållningen på kronoskogarna som ett efterföljansvärt exempeJ. 19'J
Efter en livlig debatt och jämkning i utskott
godkändes i stort de föreslagna allmänna bestämmelserna av ständerna. Bondeståndet
fick inget gehör för sin åsikt "att icke någon
inskränkning, vare sig i fråga om svedjande,
getters betande, eller i hvilka fall som helst,
må ega rum från Statens sida uti den enskildes fria dispositionsrätt öfver sin skog och
mark."200 Även förs laget till skogsstyrelse godkändes och ett anslag till skogsväsendet beviljades. 201
När riksdagen antog förslagen om en statlig skogsstyrelse markerar det en ny uppfattning om skogen. Staten måste ta det långsiktiga ansvaret för en naturresurs som den enskilde inte kortsiktigt kunde ta. Men det skedde inte genom ingrepp i den enskildes skog
utan genom en ny syn på den statliga utmarken. Där innebar inrättandet av en skogsst yrelse början på den omsvängning i synen på
statens roll som skogsägare som ägde rum
under de första åren på 1860-talet. Omsvängningen skedde dels genom en ny awittringspolitik och dels genom uppbyggandet av nya
kronoparker.
Samtidigt med att kritiken mot 1820-talets
beslut om kronoparker och allmänningar
hårdnade, ökade också kritiken mot de under
samma decennium antagna avvittringsstad-

gorna för Norrland och de konsekvenser dessa
medfört. I betänkandet från 1855 års skogskommitte redovisades klagomål från landshövdingar i de nordliga länen mot nybyggesverksam heten. Kommitten ansåg att "i den
förstörelse af skogarne, som i Norrland äger
rum, hafva nybyggesanläggningarne stor
del".202 De skogsområden som tilldelats nybyggarna hade varit för stora och för svåra
att kontrollera. CA Agardh kunde i sin "Statsekonomisk statistik" påpeka hur i Åre socken
nio nybyggen tillsammans tilldelats 140 000
tunnland utmark.LOJ
De principer som hade fastställts i 1780 års
stadgor för Västerbotten och Jämtland hade
lagt grunden även för det s k yngre avvittringsverket som påbörjats 1820. Principerna
gällde fastställande av nya ägogränser utifrån
på förhand bestämd areal och att överbliven
mark skulle användas till kolonisation. I den
nya stadga för Jämtland som fastställdes 1820
var kolonisationsmotivet det övergripande
och arealen för ett mantal sattes till 500 a 3000
tunnland alltefter markens godhet. Fyra år
senare följde nya stadgor för både Västernorrlands län och Västerbottens och Norrbottens kustland. Här sattes arealen till 700 a
2500 tunnland per mantal. Det som i verkligheten ökade arealtilldelningen långt utöver
dessa mått var den praxis med godhetsvärdering som tillämpades. Liksom vid skiftesförrättningar värderades marken och den tilldelade arealen ökades i relation till markens
sämre värde.li11 Eftersom betesförhållandena
var den avgörande punkten tilldelades hemmanen större areal utmark ju tätare skogen
var. Därigenom kom enskilda hemman att disponera över mycket stora skogsområden. För
nybyggare gällde samma regler med tilldelning av vidsträckt utmark och när nybyggaren fullgjort sin uppodlingsskyldighet erhöll
han utan tösen skattemannarätt för sitt hemman.20r.
Efter en skrivelse 1860 från landshövdingen i Norrbotten, P H Widmark, som var mycket kritisk till nybyggesverksamheten reagerade regeringen snabbt.21w; Eftersom "skogen
numera vunnit ett förut icke anat värde" förbjöds vidare nybyggesverksamhet på över-

loppsmarkerna och landshövdingarna i de
norrländska länen skulle undersöka vilka som
kunde omvandlas till kronoparker. 21)7 Efter
riksdagsbehandling utfärdades 1866 en förordning som innebar utsyning av statens
skogstjänstemän för annan avverkning än till
husbehov på nya skattehemman som uppkommit av nybyggen på överloppsmarkerna.
Samtidigt togs nybyggesförbudet bort eftersom kronan därigenom fick kontroll över skogen.208
Den nya avvittringspolitiken fick betydelse
när nästa avvittringsstadga fastställdes 1873
- "Kunglig stadga om afvittring i Norrbottens
och Västerbottens lappmarker".209 Där hänvisades till 1866 års förordning vars utsyningsregel gjordes till norm även för den avvittrade utmarken i lappmarken. De uttalade motiven till avvittringsstadgan var "betryggande
av skogens framtida bestånd och bevarande
af lapparnes renbetesrätt" och inte i första
hand kolonisation. Avvittringsstadgan med
sin koppling till 1866 års förordn ing kom att
kallas Lappmarkslagen och blev snart en
stridsfråga när utsyningstvånget bromsade
sågverkens exploatering av grov skog.210
I propositionen till 1823 års riksdag antogs
att skogs- och jägeristaten skulle bli till stora
delar onödig när kronan inte längre disponerade skog och därför skulle obehövliga tjänster indragas. Av samma orsak överfördes
1824 kronoparkerna från överhovjägmästarens till landshövdingarnas ansvar. Den nya
syn på skogshushållning som spreds genom
Skogsinstitutet och den utbildning som gavs
där förändrade också skogsstatens inriktning
och innebar en professionalisering av personalkåren. Huvuduppgiften försköts från övervakning till förval tning och krav på skogliga
kunskaper blev ett villkor för anställning till
högre tjänster.211
En långvarig skogskommitte, där bl a af
Ström ingick, tillsattes 1828 och levererade en
rad förslag till organisationsförändringar fram
till 1838, bl a en ny instruktion för skogsstaten
som betonar den skogliga kompetensen och
rollen som ett föredöme i skogsskötsel.212 Ett
annat förslag var inrättandet av en Centralstyrelse för de statliga skogarna vilket emellertid
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inte genomfördes. Skogs- och jägeristaten
förblev istället uppdelad på länen ända till
1859 då en Skogsstyrelse i enlighet med riksdagens godkännande inrättades.213 Den skulle
ordna och övervaka skogshushållningen på
alla skogar under statens disposition och
uppsikt och blev 1869 högsta myndighet för
den omorganiserade skogsstaten. Däremot
skulle den inte ha någon som helst befattning
med enskilda skogar. Till chef utsågs Anders
Ros, landshövding i Norrbotten med goda
parlamentariska kontakter, vilken tidigare
varit bondeståndets sekreterare vid två riksdagar.214
Vid 1862 års riksdag avvisades frågan om
staten kunde reglera den enskildes skog. Istället föreslogs att staten själv skulle förvärva
skog och på det sättet förbättra skogshushållningen. 215 I den andan inköptes 1864 de sk
Svältorna i Västergötland för skogsodling.
Med beslut på riksdagen 1874 om att kronoegendomar med mindre arrende än 200 kronor skulle säljas och medlen användas för
köp av mark tog inköpen fart. Under perioden
1875-1923 inköptes 413 500 ha mark för 32

Anders Emanuel Ros (/806- 1887). Landshövding
i Norrbottens län 1856 och generaldirektör för
den nyinrättade Skogsstyrelsen 1859- 1875. Foto:
KSLA
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miljoner kronor varav 22 miljoner kom från
omarrondering. En stor del av inköpen utgjordes av gamla bruksskogar framförallt i Bergslagen.216
Med en ny skogsorclning 1866 "angående
hushållningen med de allmänna skogarna i riket" regleras statens skogar och häradsallmänningarna i enlighet med förslaget från
1855 års skogskomitte. "Kronoparkerna skola bibehållas oförminskade samt behandlas
efter sådana på wetenskapliga reglor grundade, för serskilda ortförhållanden lämpade
hushållningsplaner, som afse skogens framtida bestånd och högsta afkastning." Detsamma gällde för häradsallmänningar. 217 Men
skogsordningen gällde bara allmänna skogar
och några bestämmelser om enskild skog, som
skogskommitten föreslagit, utfärdades inte.
Resultatet av 1855 års skogskommitte har
uppfattats som märkligt av olika forskare.
Dels återupprättades staten som skogsägare
under en tid av liberalism och dels kom ingen
allmän skogsvårdslag som begränsade den
enskildes dispositionsrätt till skogen.218 Förklaringen är att samhällslivet, enligt elen rådande ideologin vid mitten av 1800-talet, delades i en "allmän" och en "enskild" sfär, där
staten kunde - och skulle - befatta sig med
den allmänna men lämna den enskilda
ifred.219 Lösningen på problemet med det dåliga skogstillståndet blev att staten tog på sig
att med allmänna skogar hjälpa upp bristerna
och samtidigt vara ett föredöme för enskilda
skogsägare. Det skedde genom den ändrade
avvittringspolitiken och uppbyggandet av
kronoparkerna. Därigenom kunde syftet - en
bättre skogshushållning för landet - uppnås
utan ingrepp i den enskildes dispositionsrätt
t ill sin skog.
Den alltmer omfattande skogsavverkningen kom emellertid att ställa den politiken på
hårda prov. Det var framförallt två problem
som diskuterades. Dels hur återväxten kunde
tryggas om inte fröträd sparades och dels hur
ung och växtlig skog skulle kunna skyddas
från avverkning i förtid.
Genom landstingens tillkomst 1862 hade
en ny arena skapats där krav på skogslagstiftning kunde formuleras. Efter en motion i Got-

lands landsting 1867 genomfördes utredningar och landstinget hemställde hos regeringen
om en förordning till skydd för skogen på
Gotland.220 Lagförslaget gav möjlighet att förbjuda avverkning annat än till husbehov där
återväxten inte säkrades, vilket var samma
konstruktion som 1855 års kommitte föreslagit.221 Förslaget lades fram för riksdagen 1869
och väckte visst motstånd i andra kammaren
men gick till slut igenom utan votering. Det
starka lokala stödet på Gotland betydde en
hel del för lagens antagande.222
En ny skogskommitte tillsattes 1868 för att
ge förslag till åtgärder för en förbättrad skogshushållning på kronans och enskildas skogar
i Norrland. Två år senare kom dess förslag om
en ny lag för Norrlandslänen. Kommitten talade mycket om den misshushållning med skog
som pågick i Norrland och varnade för en
framtida skogsbrist om inget gjordes.223 Dess
förslag lades fram som proposition om återväxtlag för hela riket för riksdagen 1874. Det
skilde sig ifrån tidigare lagförslag och från
Gotlandslagen genom att direkt påbjuda skyldighet att aktivt sörja för återväxt genom
sådd eller plantering om inte sådan skedde på
naturlig väg.
Under tiden som kommitten arbetat hade
stödet för en restriktiv skogslag ökat. Lantbruksakademien hade gjort en framställning
och många landsting hade uttalat sig för skogsägarens skyldighet att svara för återväxt.224
Men i det berörda riksdagsutskottet formulerades ett förslag som istället utgick från Gotlandslagens princip att förbjuda vidare avverkning och dessutom en särskild dimensionslag för Norrbotten. Första kammaren
valde att stödja både regeringens lagförslag
och den särskilda Norrbottenslagen medan
andra kammaren valde att stödja utskottets
lagförslag och Norrbottenslagen. Därigenom
hade riksdagens båda kamrar antagit två inbördes oförenliga skyddslagar för hela riket
och dessutom en särskild Norrbottenslag om
vilken man var enig.225 Riksdags behandlingen
resulterade alltså i att bara Norrbottenslagen
godkändes och blev gällande lag.226 Den innehöll förbud mot att skeppa eller såga träd under en viss dimension - 7 tum i diameter 16

fot från storändan - och innebar ett skydd
mot "öfwerdrifwen afwerkning å ungskog".
Något som särskilt hotade genom den höga
efterfrågan på sparrar. Lagen var begränsad
till Norrbottens kustland.
Under riksdagarna 1876 och 1877 gjordes
försök genom motioner att utsträcka Norrbottenslagen till Västerbotten vilket avslogs
och 1878 avslogs en motion med nytt förslag
till återväxtlag för hela riket. 227 När en proposition slutligen lades fram för riksdagen 1882
om en utsträckning av Norrbottenslagen till
Västerbotten gick den till slut igenom efter en
stor debatt i första kammaren. Därmed omfattades även Västerbottens kustland av dimensionslagen.2'.!8
Motsättningarna kring dimensionslagarna
påverkades av en intressekamp mellan bruksägare och sågverksägare. Sågverksföreträdarna var för en dimensionslag eftersom sparrhuggningen drog arbetskraft från sågverken
och höjde löneläget. Samtidigt var inte sågverksägarna intresserade av de mindre dimensionerna utan ville gärna att träden fick
växa till mogen skog. Bruksägarna kände av
en allt större konkurrens om skogsråvaran
från sågverken och ville att även små dimensioner skulle kunna användas vid kolningen
som höll på att utsträckas till stora delar av
landet.229
Att dimensionslagen låg i linje med sågverksnäringens intressen visade också striden om Lappmarkslagen med sitt utsyningstvång. Sågverksföreträdare som Frans Kempe
i MoDo var mycket kritiska och föreslog istället att dimensionslagen skulle utsträckas
även till Norrbottens och Västerbottens inland så att den grova skogen kunde exploateras snabbare. För att åstadkomma detta bearbetades medvetet opinionen med hjälp av naturvetenskapsmän som engagerades av Kempe personligen. Men förslag från Norrbottens
landsting och en riksdagsmotion i den riktningen avslogs och restriktionerna bestod.230
Den snabba exploateringen av de norrländska urskogarna vilken lett till diskussionen
om dimensionslagarna hade fått mycket stora följder för skogs tillståndet i de nordligaste
länen. Den avverkning långt över de i stock75

fångstprivilegierna fastställda kvantiteterna
som olika sågverk gjorde sig skyldiga till under decennierna kring 1800-talets mitt hade
väckt stor uppmärksamhet. Särskilt blev sågverket i Baggböle utanför Umeå bekant genom sina överträdelser vilka ledde till en rad
rättegångar.231 I ett mycket uppmärksammat
mål om ett beslagtaget virkesparti 1867 präglade Aftonbladets korrespondent begreppet
"baggböleri" som en synonym för skogsskövling.232
Men det som under slutet av 1800-talet
kom att kallas Norrlandsfrågan, gällde också
skogsexploateringens ekonomiska och sociala följder. Sågverksbolagen hade redan på
1830- och 1840-talen börjat långsiktigt säkra
sin virkesförsörjning genom att köpa avverkningsrätter av bönderna-vanligen på 50 år. 233
Metoden blev kritiserad därför att bolaget
och inte hemmansägaren tjänade på den fort-

gående prisstegringen på virke.Z:14 Efterhand
blev det vanligare med kortare kontraktstider
och istället började bolagen köpa upp skogshemman för att säkra tillgången på egen skog.
Uppköpen tog ytterligare fart efter 1889 då
tiden för avverkningskontrakten genom lagstiftning inskränktes till 20 år.23s I det främsta
sågverksdistriktet runt Sundsvall gjordes 2/ 3
av markköpen till dess sågverksbolag mellan
1882 och 1900.236 Dessa markköp fick sociala
konsekvenser när tidigare självägande bönder blev arrendatorer och en koppling gjordes i debatten mellan bolagsköpen och den
ökade emigrationen. 237 Fastighetsförvärven
ökade utvandringen av bönder och torpare
från bolagsdominerade områden under en tid
då dessa grupper annars inte var särskilt vanliga bland utvandrarna. 238
Den bolagskritiska opinionen ökade i styrka under 1800-talets sista decennier och fick

Det beryktade Baggböle sågverk vid Norrforsen i Umeälven, strax uppströms Um eå omkring 1880.
Foto: Nordiska museets arkiv.
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stöd från både höger och vänster. Kampen
gällde ytterst frågan om Norrlands framtid
där ett "Jordbruksnorrland" med en talrik
och välmående bondeklass ställdes mot ett
"lndustrinorrland" med en stark industri som
kunde hävda landets ställning på världsmarknaden.239 1den kampen gjordes vetenskapen
till ett argument på båda sidor. 240
Beslutet 1889 om en begränsning av avverkningsrätterna blev upptakten till en politisk strid i Norrlandsfrågan. En motion till
andra kammaren 1892 gick längre och krävde
en utredning om - och åtgärder mot - bolagens markköp som ansågs skadliga för jordbruket i Norrland. Motionen antogs av andra
kammaren men avslogs i den första varför
ingen utredning tillsattes.241 Därefter återkom
regelbundet, utan större resultat, krav på åtgärder mot bolagens markköp under hela
1890-talet. Mönstret var tydligt. Andra kammaren, agrart dominerad och med aktiva
norrlandsledamöter, var för ett förbud mot
bolagsköp samtidigt som första kammaren,
där industriintressena representerades, var
emot.m Det skulle dröja till efter sekelskiftet
innan frågan avgjordes.
Riksdagens beslut 1889 om begränsning av
avverknings rätterna till 20 år innebar ett brott
med principen att staten inte skulle blanda
sig i det som uppfattades som den enskilda
sfären. Under 1890-talet svängde uppfattningen hos myndigheter och riksdag om vad staten hade rätt att göra. En viktig motståndare
till lagstiftning om skogstillståndet i enskild
skog hade varit Domänstyrelsen som 1885 i
ett remissvar avstyrkt en rad motioner med
sådana förslag. Det fortsatta initiativet till lagstiftningsförslag hade istället utgått från de
olika landstingen. Det var landsting i södra
Sverige - i Kalmars och Jönköpings län - vilka önskat återväxtlagar och landsting i norra
Sverige- Jämtlands och Västernorrlands län
- som föreslagit dimensionslagar. När Domänstyrelsen 1895 fick i uppdrag att yttra sig över
förslagen till utökade dimensionslagar hade
den svängt och framlade själv ett förslag till
lag om skydd för ungskog. Men det var inte
dimensionerna som skulle avgöra om skogen
fick avverkas utan åldern. När Domänstyre)-

sens eget förslag gick till remiss hos länsstyrelser och landsting blev gensvaret stort och
1896 begärde riksdagen tillsättandet av en
skogskommitte för att utreda lagstiftning om
enskild skog.243
Skogskommitten 1896 konstaterade i sitt
betänkande 1899 att avverkningarna översteg
tillväxten. Lagstiftningens mål borde enligt
kommitten vara en uthållig och i huvudsak
jämn virkesproduktion. Därför framlade den
flera förslag till lagstiftning om enskild skog.
Kommittens förslag antogs av riksdagen och
utfärdades den 24 juli 1903 som Sveriges första allmänna skogsvårdslag - "Lag angående
vård af enskilda skogar". Lagen gällde för enskilda skogar i hela riket med undantag för
Norr- och Västerbotten samt Gotland, Särna
socken och skyddsskogar. Första paragrafen
löd:
"Å skogsmark, tillhörig enskilde, må ej afverkning så bedrifvas eller efter avverkningen
med marken så förfaras, att skogens återväxt
uppenbarligen äfventyras. Har sådan vanskötsel av skogsmark ägt rum, vare den som
låtit densamma komma sig till last, pliktig att
vidtaga åtgärder, som för återväxtens betryggande ära erforderliga."244 Lagens centrala
motiv var att trygga återväxten men den inn~
höll inga bestämmelser till skydd för ungskog.
Efter 1823 års riksdagsbeslut om kronoparker, allmänningar och rekognitionsskogar och
1830 års riksdagsbeslut om ekar hade de sista resterna av den restriktiva skogspolitiken
försvunnit. Ett samlat äganderättsinstitut gav
den som ägde marken full dispositionsrätt
över skogen utan restriktioner. I linje med den
utvecklingen gick avvittringspolitiken som
syftade till en storslagen kolonisation av norra Sverige. För att åstadkomma detta överlämnade kronan mark till fri disposition åt
varje nybyggare som fullgjorde uppodlingsskyldigheten. Målet var att med de orörda
skogsområdena som bas för livsmedelsproduktion föda en växande befolkning.
Reaktionen mot denna politik började formuleras under 1850-talet och följde två linjer,
dels förslag om ingrepp i enskild skog som
tex återväxtskyldighet och dels uppbygget
av ett statligt skogsbruk åt "det allmänna".
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Bägge dessa linjer var representerade i det
förslag som lämnades av 1855 års skogskommitte. Den linje som först slog igenom var
uppbygget av ett statligt skogsbruk med inrättandet av Skogsstyrelsen 1859, en ny avittringspolitik med inriktning på skogsproduktion och inköp av kronoparker med början på
1860-talet.
Förslagen om ingrepp i enskild skog togs
däremot inte ens upp till proposition på 1850talet. Istället blev diskussionen regional. De
nybildade landstingen blev aktiva och framförde förslag om lagar till skydd för skogen
som handlade om återväxt och ungskog. I
landstingen var det samhällets mest förmögna och konservativa skikt som dominerade.
Där fanns också kopplingar till länens hushållningssällskap som tillsammans med Lantbruksakademien var pådrivande för skyddslagar. Intresset för skyddslagar var starkt i
Norrland där problemen var störst. De grupper som var positiva till lagstiftning fanns på
riksplanet i stor utsträckning representerade
i första kammaren. Det var högre ämbetsmän,
sågverksägare och vissa godsägare som var
för, medan bruksägare tillsammans med bönderna i andra kammaren var emot ingrepp i
enskild skog.
Ideologiskt hämtades argumenten mot lagstiftning från liberalismen med försvar för
äganderätten medan statens rätt att ingripa
till skydd för allmänintresset understöddes
med konservativa argument om att endast
staten förmådde t a det långsiktiga ansvar
som inte den enskilde kunde ta.245
Den nya skogsvetenskapen användes som
argument för lagstiftning och företräddes
främst genom Lantbruksakademien. Från 1880talet vann en linje för ingrepp i enskild skog alltmer stöd. När Domänstyrelsen svängde över till
den politiken 1895 låg vägen öppen för den återväxtlag för hela riket som antogs 1903.

Skogsvårdens skog (1903-1948)

Den snabba takten i folkökningen under 1800talet avtar i början av 1900-talet samtidigt
som befolkningen på landsbygden stagnerar.
Från totalt 5, 1 miljoner invånare år 1900 ökar
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befolkningen till 7 miljoner år 1950. Men befolkningen på landsbygden minskar samtidigt
från 4 till 3, 7 miljoner.246 Åkerarealens omfattning kulminerar under 1930-talet för att därefter börja minska. Trots det ökar jordbrukets
produktion med hjälp av moderna växtföljder
och förädlade grödor. Vallodling och kulturbeten ersätter höslåtter på ängsmark och
skogs bete.
Skogens roll förändras under första halvan
av 1900-talet. Den totala virkesförbrukningen
ligger hela tiden runt 40 miljoner m3 men
inom denna volym skiftar användningen
starkt. Husbehovsvirke och ved som utgör
halva förbrukningen vid sekelskiftet minskar
till en fjärdedel i början av 1950-talet medan
massavedsförbrukningen ökar från drygt 2 till
15 miljoner m3 under samma tid.247 I dessa
siffror speglas både landsbygdsbefolkningens
minskning och industrins expansion.
Det demokratiska genombrottet efter sekelskiftet ger politiskt inflytande åt de nya industriarbetargrupperna och deras fackliga organisationer. Nu träder också skogsarbetarna
och skogsindustriarbetarna in på den skogspolitiska scenen. Men även bönderna organiserar sig - i politiska partier och i lantbrukaroch skogsägarorganisationer. Skogens nya
värd e blir ett viktigt bidrag till jordbruket i
dess kamp för att överleva i det nya industrisamhället.
Om 1800-talets skogsdebatt handlat om
skogshushållningen och industrialiseringens
genomslag i skogsbruket så kommer diskussionen under första halvan av 1900-talet att
handla om förhållandet jordbruk och skogsbruk och skogsvårdens problem.
Samtidigt med den nya lagen om återväxtskyldighet på enskild skog l 903 utfärdades en
förordning om skogsvårdsstyrelser som skulle övervaka att lagen efterlevdes. Men tyngdpunkten i skogsvårdsstyrelsernas arbete blev
att "befrämja den enskilda skogshushållningen genom utbredande af kunskap i skogsskötsel, beviljande af bidrag till och utförande af
arbeten för skogskultur, tillhandahållande af
skogsfrö och plantor samt vidtagande i öfrigt
af åtgärder, ägnade att befordra en förbättrad
skogshushållning." 248

landets mest framträdande träindustriområde var Ådalen och Sundsva/lsområdet. Hovids sågverk i förgrunden och Östrands massafabrik i bakgrunden, Alnö, Medelpad, 1930-talet. Foto: C.G. Rosenberg ATA.

När skogsvårdsstyrelserna startade sin
verksamhet i januari 1905 hade möjligheterna
till tvångsåtgärder genom awerkningsförbud
och rättegång medvetet begränsats i riksdagsbehandlingen av kommitteförslaget genom tillägget till lagtexten att "skogens återväxt uppenbarligen äfventyras". I riksdagens
behandling av lagen hade också frivilligheten
betonats och skogsvårdsorganisationens viktigaste insats blev ett intensivt arbete för att
sprida kunskap om återväxtåtgärder och beståndsvård.249
Det blev skogstjänstemännens arbete som
rådgivare och inspiratörer och inte lagstiftningens tvångsregler, som visade sig vara den
mest framgångsrika vägen för att skapa ett
uppbyggande skogsbruk. Skogsägarna acce~
terade fältpersonalens arbete vilket kom att
kompensera att de inte accepterade skogsvårdslagstiftningen.250 Resultatet blev en förening av vetenskapliga, juridiska och praktiska argument som genom skogsvårdsorganisationen fick stort genomslag hos de enskilda
skogsägarna. 2s1

Strax efter sekelskiftet kom också Norrlandsfrågan till ett avgörande. Med en motion
till andra kammaren 1901 av socialdemokraten Carl Lindhagen fick bolagskritikerna ett
genombrott. Han utgick från den vanliga up~
fattningen att de stora skogar som anslagits
till nybyggena under avvittringen förvärvats
av skogsbolagen till underpris. De hade därför inte använts som staten avsett. "Det framgår vidare häraf såsom ett klart och talande
sakförhållande, att de skogsmarker, hvilka i
Norrland och Dalarne genom afvittringarne
tillagts hemmanen äro förläningar af kronan
till hemmanen för jordbruksnäringens varaktiga befrämjande." Eftersom jordbruket nu hotades av bolagens skogsköp hade staten rätt
att förhindra ett fortsatt missbruk.252
Motionens krav om en förbudslag föll på
första kammarens motstånd men riksdagen
enade sig om en utredning och den s k Norrlandskommitten tillsattes med uppgift att undersöka hur den jordbrukande befolkningens
ställning i Norrland och Dalarna kunde stärkas. Udden var riktad mot skogsbolagen och
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kommittens förslag blev att förbjuda bolag
och ekonomiska föreningar att i vissa fall
köpa mark.253 Förslaget antogs som lag av
riksdagen 1906. Förbudet omfattade först de
fyra nordligaste länen samt angränsande delar av Hälsingland och Kopparbergs län. Det
utvidgades sedan till att även gälla ideella föreningar (1911), hela Hälsingland (19 12) och
Värmlands län (191 7). Utvidgningen av förbudslagen fortsatte sedan stegvis och 1925
infördes en enhetlig lag för hela landet som i
princip stadgade förbud för bolag och ekonomiska föreningar (1932 även stiftelser) att förvärva mark utanför planlagt område?•'
I bredden av den politiska uppslutningen
bakom bolagskritikerna speglas den mångfald av strömningar som samverkade i frågan
om bolagsförbudslagen. Det sociala motivet
att bevara en bondebefolkning i Norrland och
Dalarna löpte samman med en humanistiskt
färgad uppfattning om odling av jorden som
en sundare och mer moralisk produktionsform än den industriella med sina avigsidor.
Debatten kan ses som en reakti on mot moderniseringsprocessen, från ett fortfarande
agrart präglat samhälle. 255
En tolkning som utgår från synen på skogsbruket och dess möjligheter kan emellertid ge
ett annat perspektiv där kampen om skogstillgången mellan jordbruk och industri står i
centrum. Då gäller inte frågan om marken ska
användas till åkerbruk eller skog utan vem
som ska kontrollera skogsmarken - hemmansägarna eller skogsbolagen.256 Norrlandskommitten fastslog att ett norrländskt jordbruk är
beroende av s k stödskog till avsalu och att
det är denna tillgång som måste skyddas genom bolagsförbudslagen.257 Men fö rutsättningen för att skogen skulle ha ett värde var
just skogsindustrins efterfrågan på virke. I ett
sådant perspektiv kan knappast bolagsförbudslagen ses som ett uttryck för motstånd
mot industrialisering och modernisering utan
snarare som en följd av förändringarna genom skogens ökade värde. Förbudslagen blev
mycket effektiv och bolagsköpen sjönk redan
1907 till en bråkdel av den tidigare omfattningen.258 En annan konsekvens av förbudet
var att en långsiktigt uppbyggande skogsvård
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blev ännu viktigare än tidigare för bolagsskogarna.
Även om 1903 års lag om skog på enskild
mark säkrade förutsättningarna för återväxt
så skyddade den inte den växande ungskogen. Därför tillsattes 19 11 en skogslagstiftningskommitte som 1918 lämnade ett betänkande om en ny skogsvårdslag.259 Men kriget
hade föregripit kommittens resultat. Genom
avspärrningen blev bränslebristen akut och
vedpriserna sköt i höjden. Det resulterade i
en spekulation i skogsfastigheter och avverkning av välbelägna bestånd oavsett ålder. Efter framställning från Statens Bränslekommission våren 1918 antog riksdagen utan diskussion en tillfällig lag " till förekommande av
skövling av skog å fastighet i enskild ägo".2611
Syftet med lagen var att skapa ett tills vidare
gällande skydd för ungskogarna i avvaktan på
en ny skogsvårdslag. Dessutom infördes bestämmelser som begränsade rätten att avverka skog på nyförvär vad fastighet om avverkningen ansågs strida mot "god skogsvård".261
Den provisoriska lagen förlängdes varje år
intill 1923. Det året antog riksdagen en lag
som blev landets första egentliga skogsvårdslag då den innehöll stadganden om så väl
återväxtskyldighet som skydd för växande
skog. Den föreskrev att efter avverkning skulle nöjaktig föryngring frambringas inom skälig tid. Yngre skog fick med vissa undantag
endast gallras och äldre skog endast avverkas
så att återväxten inte äventyrades eller så att
fastigheten fick brist på husbehovsskog. 262
Återväxttvånget skärptes så till vida att det
även förelåg efter storm eller brand samt då
skogsägaren kvarlämnat m indervärdig skog
på hygget. Nya begrepp - svårföryngrad och
övrig skog- infördes. Till svårföryngrad skog
fördes bl a skogarna längs Östersjön inklusive Öland och Gotland.2 6:1
Konstruktionen av 1923 års skogsvårdslag,
liksom lagarna från 1903 och 1918, var den
typiska ramlagen. Lagstiftaren angav ett mål
inom vida ramar - återväxt, god skogsvård,
spara yngre skog -varefter ett administrativt
organ som skogsvårdsstyrelsen fick bestämma tillämpningen. Att systemet fungerade
och hade vissa fördelar för såväl skogsägare

som skogsvårdsstyrelser visar utredningens
avvisade förslag att införa biologiska definitioner av begreppet yngre skog i 1923 års lag.
Detta kritiserades av skogsvårdsstyrelserna
som ansåg att fasta definitioner skulle göra
systemet stelbent och försvåra deras arbete.
Riksdagsdebatten gav också många prov på
det förtroende som skogsvårdsstyrelsernas
arbete hade erhållit.264
Skogsvårdslagen av 1923 avsåg fortfarande
endast enskilt ägd skog. För statens, kyrkans,
härads- och sockenallmänningars, liksom för
städernas skogar gällde även fortsättningsvis
tidigare förordningar. Det innebar att dessa
skogar stod under Domänstyrelsens och inte
skogsvårdsstyrelsernas tillsyn. Lagen gällde
ej heller skogar i Norrbotten och Västerbotten till vilka den utsträcktes först 1925.265
Enligt 1873 års lappmarkslag fick avverkning för avsalu ske endast efter utsyning av
personal från skogsstaten.266 Med den nya
lappmarkslagen 1932 överfördes det ansvaret
på skogsvårdsstyrelsen istället. 21;7 Skogsvårdsbestämmelser med återväxtskyldighet
och skydd för yngre skog likartade dem i 1923
års lag infördes också.
Skogsbetet var en allvarlig fråga för skogsvården och ett ständigt inslag i skogsvårdsstyrelsernas arbete.268 I den första riksskogstaxeringen som speglade förhållandena under 192O-talet beräknades hagmarksarealen
till 965 000 ha av totalt ca 23 miljoner ha
skogsproduktiv mark. I södra Sverige var
dess andel störst, med på Götalands högland
(Småland) 388 000 ha hagmark av ca 2,5 miljoner ha skogsproduktiv mark. 269 Skogstillståndet på dessa marker betraktades som
dåligt. "I allmänhet bedrevs skogs- och betesskötsel - den senare oftast av enklare slag sida vid sida, så att varken virkes- eller gräsproduktionen blev nöjaktig. "270 Målet för
skogsvårdens organisationer blev att ersätta
den blandade driftformen skogs bete/skogsbruk med en klyvning i kulturbete och virkesproduktion.
I 1903 års lag hade skogsbetet fått ett särskilt skydd då det stadgades att lagen inte fick
utgöra ett hinder för skogsmarks "utläggande
till nödig beteshage eller i öfrigt för brukande

af nödig betesmark för betning af hemdjur".271

I det avseendet innebar 1923 års skogsvårdslag en hårdnande attityd och skogsväxt prioriterades framför bete. För omläggning av
skogsmark till betesmark krävdes skogsvårdsstyrelsens tillstånd "om å området finnes yngre skog".272
Med 1933 års lag om ägofred fick omläggningen mot en uppdelning i kulturbete och
skogsodling sitt genombrott. Genom hägnadsskyldighet och betesreglering skulle
skogsbetet motarbetas.273
Kort efter inrättandet av skogsvårdsstyrelserna påbörjades ett samarbete mellan dessa
genom regelbundna möten. Mellan mötena
fungerade ett arbetsutskott som sammanhållande organ. Genom 1923 års skogsvårdslag
blev behovet av samverkan större och 1925
gick skogsvårdsstyrelserna samman i ett förbund med ett centralråd i ledningen. Skogsvårdsstyrelsernas självständighet som regionala organ med förankring i hushållningssällskap och landsting hade stor betydelse för
deras förmåga att vinna förtroende för sitt
arbete. Men samtidigt saknades en statlig
myndighet för det enskilda skogsbruket, vilket fick allt större betydelse för skogsindustrin och sysselsättningen. Efter flera förslag
och en utredning lade regeringen 1941 proposition på inrättandet av Statens Skogsstyrelse
som central skogsmyndighet. Den skulle ha
överinseende över skogsvårdsstyrelserna
samtidigt som det betonades att dessas självständighet skulle bestå.274 Den nya Skogsstyrelsen fick 1942 som sin första uppgift att göra
en översyn av skogsvårdslagen och andra lagar som berörde skogsbruket.
Två år senare tillsattes 1944 års skogsvårdsutredning.275 Den resulterade i ett riksdagsbeslut 1946 att skogsvårdsstyrelserna
skulle följa skogsstyrelsens anvisningar och
att denna skulle fastställa skogsvårdsstyrelsernas årliga budgetar. Statsrådet Per Edvin
Sköld uttryckte det så här i propositionen:
"Såsom styrelserna nu ära organiserade föreligga även vissa svårigheter att få en för hela
landet klart genomförd och på bestämda mål
inriktad skogsvårdspolitik till stånd. Varje
skogsvårdsstyrelse äger nämligen nu i stort
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De begränsade hagmarkerna intill bebyggelsen stod förr bara för en liten del av betet. Genom århundradena var istället skogen djurens främsta betesmarker. Idag finn s skogsbete kvar i ytterst begränsad
omfattning och förhållandet är detsamma för de gamla hagmarkerna. " Vattningsstället ", målning av
Edvard Berg, 1870-talet. Foto: Nordiska museets arkiv.

sett själv inom ramen för sina ekonomiska
resurser föra den skogsvårdspolitik som styrelse n finner lämplig."276 Centraliseringstendensen var tydlig. Att helt förstatliga skogsvårdsstyrelserna ansåg regeringen däremot
inte önskvärt eftersom den regionala förankringen var av betydelse för deras arbete. 277
Sveriges skogsägareförbund var emellertid
inte odelat positivt och menade "att man icke
utan oavvisligt nödtvång" skulle beskära
skogsvårdsstyrelsernas rörelsefri het.278
Skogsstyrelsens översyn av 1923 års skogsvårdslag, lappmarkslagen och andra lagar
utgick från målet att skogsmarken skulle ge
hög och jämn ekonomisk avkastning. Utredningen var klar 1946 och betonade att det
ekonomiska kravet på hög avkastning skulle
kombineras med de sociala krav på jämn avkastning som också måste ställas. Målet med
jämn avkastning var viktigt för att upprätthålla skogsindustrins försörjning med råvara
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och sysselsättningen inom skogsnäringen.
Men det sociala motivet att jordbruket behövde skog för kunna existera, som spelat så stor
roll i Norrlandsdebatten, var också fortfarande starkt. "I fråga om jordbruket må erinras
om att stadigvarande tillgång på skogligt fyllnadsarbete ävensom inkomst från skogen är
för denna näring ett utomordentligt stöd och
ett medel för befrämjande av den självägande
jordbrukarklassens bestånd." 279
För att nå hög avkastning hade kraven på
återväxtåtgärder skärpts. Inte bara vid avverkning och brand eller storm, utan också
på skogsmark där "skogstillståndet är uppenbarligen otillfredsställande", skulle återväxtåtgärder vidtas. Skogsmark definierades som
"för skogsproduktion lämplig mark som ej i
väsentlig utsträckning utnyttjas för annat ändamål". Begreppet "tillfredsställande naturlig
återväxt" som fanns i 1923 års lag fanns inte
med i förslaget. Istället talade Skogsstyrelsen

om återväxtkostnader, sådd och plantering.
Detta speglade en förändrad inställning till
skogsodling. Efter epoken under 1930- och
1940-talen då självföryngring ansågs tillräcklig, hade skogsodlingsverksamheten, särskilt
i Norrland, skjutit fart. 280 Den blev ett medel
att höja skogsmarkens avkastning vilket förutsattes i lagtexten.
Skogsvårdsstyrelserna fick även möjlighet
att med vissa tvångsregler få återväxtåtgärderna utförda. Ett annat sätt att höja avkastningen var bestämmelsen att utvecklingsbar skog inte fick slutavverkas så länge det
ansågs lönsamt att låta den växa vidare. Utredningen fick hård kritik bl a från de flesta
skogsvårdsstyrelserna och bonde- och skogsägarorganisationerna281 Särskilt reagerade kritikerna på att en skärpning av skogsvårdslagstiftningen skulle medföra en skadlig byråkratisering som äventyrade det goda samarbetet
mellan skogsvårdsstyrelser och skogsägare.
Vidare ansågs att lagens innehåll skulle bli
svårt att anpassa till de lokala förhållandena.282
Skogsvårdslagen antogs emellertid i enlighet med utredningens förslag 1948 och i portal paragrafen står det klart att lagen utgick
från att den enskilde skogsägarens lönsamhetsintresse i första hand skulle gynnas:
"Skogsmark med därå växande skog bör genom utnyttjande på lämpligt sätt av markens
virkesalstrande förmåga skötas så, att tillfredsställande ekonomiskt utbyte vinnes och, såvitt möjligt, i huvudsak jämn avkastning erhålles."283 Den nya skogsvårdslagen omfattade
större områden än tidigare lagar då den även
gällde kommunägd skog, skogsmark som reglerats genom lappmarkslagen och från 1954
också allmänningsskog.
Under första halvan av 1900-talet växte intresset för skogens utnyttjande som industriråvara snabbt. Den agrara skogsanvändningen med skogsbetet och husbehovsavverkningen för virke och ved, som stod stark ännu
i 1903 års återväxtlag, gav vika för ett marknadsorienterat skogsbruk där skogen som
värdefull industriråvara skulle ge ekonomiskt
understöd åt jordbruket. Den skulle både
överbrygga konjunktursvackor och ge jämnare inkomster och arbetstillfällen över året.

Återväxtlagen 1903 slog särskilt vakt om
skogsbetet vilket uttryckligen fastslogs i förarbetena. Där innebar 1923 års lag en omsvängning med skyddet för ungskog, vilket
gjorde omläggning till betesmark tillståndspliktig. Samtidigt slog dock lagen vakt om
husbehovsskogen som fortfarande på 1920talet var en viktig del av skogsanvändningen.
Men norrlandsdebatten och kravet på att
bonden skulle behålla sin skog som stöd åt
jordbruket visade att en annan och mer marknadsmässig uppfattning höll på att slå igenom. Skogsvårdslagen 1948 markerar slutet
på förändringen när skogens betydelse för
jordbruksekonomin slås fast i första paragrafen. Det är inte längre bondens tillgång på virke och ved som ska skyddas utan inkomsterna från skogen.
Betydelsen av 1903 års återväxtlag låg
främst i att den bröt igenom motståndet mot
lagstiftning om enskild skogsmark. Inrättandet av skogsvårdsstyrelserna skapade dessutom en plattform för skogsvården som ledde
fram till ny lagstiftning 1923 där även ungskog
skyddades. Initiativet till 1948 års skogsvårdslag kom uppifrån med regeringen och den nyinrättade Skogsstyrelsen som pådrivare. Den
möttes av stark opposition, inte på grund av
dess inriktning på en marknadsmässig skogsanvändning, utan för att jämnhetskravet innebar en hushållning med skogen som uppfattades som ett för stort ingrepp i den enskilde
skogsägarens rätt.
Lagstiftningens mål under fem decennier
var att stegvis stärka skyddet och tillväxten
av skogsresurserna. Medlet var en alltmer intensiv skogsvård där den enskilde skogsägarens och samhällets intressen av en hög och
jämn ekonomisk avkastning av skogen ansågs
sammanfalla. Men framtiden skulle visa att
det kombinerade jord- och skogsbrukets ställning förändrades och att samhällsintresset
kunde omdefinieras.

Samhällsnyttans skog
(1948-1994)
Under efterkrigstiden avfolkades den svenska
landsbygden. Bara 17% av befolkningen
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bodde 1990 i glesbygd och över 80% i tätorter.i84 Antalet jordbruksföretag minskade
från 282 000 195 1 till 115 000 1981. Den största minskningen skedde bland småbruken under I O ha åkermark och snabbast gick det
under 1960-t alet då denna grupp minskade
från 142 000 1961 till ca 70 000 1971. Tio år
senare var den endast 43 000 - en minskning
med två tredjedelar på 20 år.285 Om produktionsökningen inom jordbruket under första
halvan av 1900-talet skedde genom förbättrade grödor och odlingsmetoder, skedde den
under efterkrigstiden framförallt genom specialisering, mekanisering och en starkt ökad
användning av handelsgödsel.
Virkesförbrukningen ökade mycket kraftigt
både inom massaindustri och sågverk. TopJr
året 1974 förbrukades 61 miljoner m3 av skogsindustrin, varav 40 miljoner m3 till massaframställning.286 Detta krävde ökade awerkningar
och under mitten av 1970-talet översteg avverkningen tillfälligt tillväxten i den svenska
skogen.287 Men skogsindustrins expansionsfas övergick efter 1970-talet i konsolidering
och den totala råvaruförbrukningen stabiliserades till mellan 50 och 60 miljoner m:1 årligen
och avverkningen till mellan 60 och 70 miljoner m3sk.288 Sysselsättningen inom skogsbruket påverkades av ökad mekanisering och
rationalisering. Så minskade t ex arbetsåtgången för huggning och körning av 100 m3sk
från 62 dagsverken 1950 till 12 dagsverken
1970.289 Mekaniseringen fortsatte under 1970och 1980-talen med alltmer avancerade skogsmaskiner som processorer och skördare.
Från 1970-talets mitt till 1990-talet blev genom
detta antalet arbetstimmar i skogsbruket nästan halverat samtidigt som awerkningsvolymen var konstant.29() Av samma orsak minskade antalet fast anställda inom skogsbruket
från 65 800 år 1970 till 28 300 år 1995_:m
Skogsindustrins behov under expansionsfasen av mer råvara och fackföreningarnas
vilja att säkra medlemmarnas sysselsättning
skapade en viktig intressegemenskap kring
skogsanvändningen. Staten var positiv till
den exportinriktade skogsindustrins expansion. Den ökade efterfrågan på skogsråvara
gynnade också skogsägarna och deras organi-
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sationer som själva investerade i förädlingsledet genom att bygga egna skogsindustrier.
Samtidigt ställde en ökande stadsbefolkning
krav på att få använda skogen till rekreat ion.
Om skogsvården stod i centrum för skogsdebatten under första halvan av I 900-talet så
var det istället användningen av skogen - som
industriråvara och som rekreationsområde som dominerade debatten under efterkrigstiden. Detta ledde till att olika nya - och delvis motstridiga - krav ställdes på skogsägarna i samhällsnyttans namn.
Den nya skogsvårdslagen krävde fylliga
och detaljerade anvisningar för att kunna tilllämpas och sådana utgavs 1949 av Skogsstyrelsen. Särskilt stor diskussion väckte begre1r
pet utvecklingsbar skog som preciserades utifrån ekonomiska kalkyler i anvisningarna.292
Det skulle emellertid snart visa sig att anvisningarna var omständliga att använda och
att det var svårt att tvinga fram tex beskogningsåtgärder av markägare som av någon anledning vägrade att plantera. "Koreaboomen"
1952 gav många uppdrag för skogsvårdsstyrelserna i form av stämpling och senare även
genom en kraftigt utbyggd plantskoleverksamhet. Det statliga stödet till olika skogsförbättrande åtgärder ökade också och betydande arealer nedlagd jordbruksmark planterades under 1950-talet.
Skogsvårdsstyrelserna fick också under
1950-talet hand om skogsbrukets yrkesutbildning vilket kom att betyda mycket.293 Den omständliga lagstiftningen gjorde att rådgivningen blev ett allt viktigare redskap för att uppnå
de skogspolitiska målen. Statliga beredskapsarbeten som introducerades 1958 kom att
spela en st or roll för skogsvården i många
delar av landet och blev en mycket stor verksamhet vid skogsvårdsstyrelserna. 294
Tillkomsten av affärsdrivande skogsägareföreningar i södra Sverige i början av 1930talet med främsta uppgift att stödja prisbildningen och trygga avsättningen av skogsprodukter från böndernas skogar fick en mycket
stor betydelse för skogsvården inom medlemmarnas arealer. Många markägare fi ck god
hjälp med olika skogsvårdsinsatser och föreningarnas tjänstemän kompletterade den råd-

givning som skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän tillhandahöll. Den största förändringen
inträffade i samband med att skogsägare
inom vissa områden gick ihop is k skogsbruksområden och anställde egna tjänstemän. Det
första skogsbruksområdet - Hammerdal i
Jämtland - bildades 1954 på initiativ av länets
skogsvårdsstyrelse.295
Skogsägareföreningarna deltog också aktivt i diskussioner och opinionsbildning kring
olika skogsbruksfrågor. Genom att skogsägareföreningar efterhand blev allt större industriägare kom de tidigt att garantera medlemmarnas intresse av en bra avsättning till en
god prisnivå. Deras roll som opinionsbildare
inom skogs politiken växte; de blev allt viktigare, balanserade från 1960-talet väl de andra
parterna inom skogsbruket och bidrog starkt
till att översynen av 1948 års lag kom till
stånd.
Den stora diskussionen under 1960- och
1970-talen gällde möjligheterna att öka avverkningen och skogsproduktionen för att
förse en växande skogsindustri med råvara.
Den svenska jordpolitikens sociala sida som
varit stark sedan sekelskiftets norrlandsdebatt skulle tillförsäkra kombinerade jord- och
skogsbruk både arbetstillfällen och inkoms-

ter utöver vad själva jordbruket kunde ge.
Skogen skulle vara ett komplement till jordbruket och utjämna svackor i sysselsättningen och jordbrukskonjunkturen. Men i takt
med att landsbygden avfolkades rycktes
grunden för det kombinerade jord- och skogsbruket undan. Vid mitten av 1970-talet var
endast 40 % av totalt 235 000 skogsbruksenheter kombinerade jord- och skogsbruk. Ungefär en tredjedel av skogsägarna var utbor
som inte stadigvarande bodde på sin brukningsenhet.296 Samtidigt ökade utbyggnaden
av skogsindustrins kapacitet rekordartat med
åtföljande behov av större avverkningsvolymer.297
I takt med att slutavverkningarna ökade
fick skogsvårdsstyrelserna problem med att
bevaka jämnhetskraven i 1948 års skogsvårdslag. Debatten kring lagstiftningen tog
återigen fart vid mitten av 1960-talet då Skogsägarnas Riksförbund 1963 föreslog regeringen
att skogsvårdslagen borde ersättas av en vanhävdslag.298 Året därpå önskade också Skogsarbetarförbundet en översyn. Dock av andra
orsaker eftersom skogsarbetarna och skogsindustriarbetarna ville ha en ökad avverkning.299 Även 18 inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län hemställde un-

Fjällbjörkskog vid Abisko turiststation, lapp/and. Foto: C.G. Rosenberg ATA.
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der 1964 om sådana lagändringar "som är
ägnade att garantera ett bättre tillvaratagande av landets skogstillgångar än vad som f n
är fallet".300
Vid m itten av 1960-talet pågick en intensiv
utredni ngsverksamhet kring jordbruks- och
skogsfrågor. Tre olika skogsbruksutredningar
och en jordbruksutredning arbetade samtidigt. En diskussion om den nya jordförvärvslagen 1965, där bolagsförbudet från 1906 upphävdes och som mötte motstånd från de
mindre skogsägarna, bidrog också till att göra
skogspolitiken till en viktig fråga.301 Därför tillsattes 1965 en skogspolitisk utredning som
när den framlade sitt betänkande 1973, betecknande nog valde att kalla det just för "Mål
och medel i skogspolitiken". Istället för att
som tidigare ta sikte på skapandet och bevar andet av virkesresurserna t og ko mmit ten
sikte p å deras utnyttjande, d v s industrins
råvarubehov. Utredningen kom fram till följande slutsats:
"Analysen av tillgång och efterfrågan på
virke pekar entydigt i en riktning. Avverkningarna bör öka snabbt. Utredningens förslag, som siktar till 90-95 miljoner m3 vid 1980talets början, är snarast att se som ett minimialternativ. Kan ett snabbare förlopp realiseras
är detta att föredra. Existerande planer och
prognoser tyder på att expansionskraften
inom svensk skogsindustri fram till 1975 motsvarar denna målsättning. Med all sannolikhet bet y der också den rikliga tillgången på
avverkningsmogen skog att efterfrågan då
kommer att styra utvecklingen.":102
Avverkningstoppen under 1980-talet skulle, enligt utredningen, följ as av en svacka på
1990-talet men kommitten menade att den
skulle sammanfalla med en efterfrågeminskning när konkurrensen från utvecklingsländerna och från olika substitut somt ex plaster
ökade.303
Ett av de mest omdiskuterade förslagen i
utredningen var det kombinerade avgifts- och
stödsystemet. Huvudsyftet var att ge samhället ett skogspolitiskt medel som kunde påverka utbudet av vir ke och innebar en omorientering från lagsty rning till incitamentsstyrning. I förslaget ingick ett generellt statligt
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stöd för återväxtåtgärder och produktionsfrämjande åtgärder inklusive röjning som låg
utöver den i lagen stadgade basreproduktionsplikten. Stödet skulle finansieras av en
generell avgift på innehav av skogsmark. Avgiftens storlek skulle balansera subventionssystemet i räntabilitetshänseende om fastighetens avverknings- och återväxtpolitik följde
de uppdragna riktlinj erna i skogspolitiken.
Räntabiliteten kunde sedan bestämmas på en
önskad aktivitetshöjande nivå. Förslaget mötte mycket starkt motstånd från större delen
av skogsbruket.304
Nya beräkningar visade också att tillväxten
hade överskattats av kommitten och en intensiv debatt ledde till att en ny skogskommitte
tillsattes redan samma år - 1973.305 Den skulle undersöka inte bara möj ligheterna att öka
avverkningen utan också att öka skogsproduktionen. Dess uppgift blev att redovisa alternativ så att en långsiktigt hög produktion
kunde upprätthållas i skogsindustrin och därmed också en hög intensitet i skogsbruket.
Det alternativ som utredningen ansåg kunde
uppfylla det målet var ett skogsbruk med betydligt högre ambitionsnivå än dittills, intensifierad beståndsanläggning och viss användning av förädlat skogsfrö. "Under 100-årsperioden förutsätts att contortatall planteras på
14% av skogsmarksarealen i Norrland och
nordvästra Svealand, att skogsmarksgödslingen successivt ökar från 150 000 till 450 000 ha
per år, att hälften av våra sumpskogar dikas
under en 20-år speriod och att 25% av myrmarksarealen dikas och i förekommande fall
gödslas under en 40-årsperiod. Ett program
enligt detta alternativ skulle möjliggöra en
successiv ökning av den årliga bruttoavverkningen från 75 milj m3sk till 89 milj m3sk om
100 år. Redan under 1980-talet skulle avverkningarna kunna ökas till närmare 80 milj m3sk
per år. Skogsindustrin skulle under 1980-talet
då kunna utnyttja sin kapacitet till ca 90 %."306
I ett förslag till ny skogsvårdslag presenterade utredningen en rad åtgärder för att öka avverkningarna.
Även denna utredning föreslog ett kombinerat avgifts- och stödsystem. För att garanter a att medel fanns tillgängliga för de åter-

växt- och röjningsåtgärder som föreskrevs i
lagen så föreslog utredningen att alla skogsägare skulle vara skyldiga att göra avsättningar på ett särskilt konto. Sedan skulle medlen
återgå till skogsägaren när åtgärderna utförts.
För norra Sverige föreslogs ett utökat stöd då
det ansågs särskilt viktigt, inte minst av regionalpolitiska skäl, att här upprätthålla en hög
skogsproduktion.307
I likhet med vad som skedde 1973 möttes
avgiftssystemet av stort motstånd.308 Regeringen, som vid tillfället var folkpartistisk, valde därför en mer försiktig väg med möjlighet
för skogsvårdsstyrelserna att kräva säkerhet
vid omfattande föryngringsavverkningar. Det
utökade stödprogrammet bibehölls emellertid medan avgiftsförslaget försvann i byrålådan.
Regeringen var också mer nyanserad i sin
proposition vad gällde ambitionsnivån för
virkesproduktionen och statsrådet Eric Enlund (fp) undvek att binda sig för ett preciserat produktionsprogram vilket riksdagens
jordbruksutskott instämde i. På lång sikt fick
inte industrins produktionskapacitet vara styrande. På kort sikt talade emellertid sysselsättningsaspekten för att målet för skogsproduktionen och avverkningsnivån måste sättas till minst 75 miljoner m3sk. 309
Skogsvårdslagen som antogs 1979 blev en
ramlag, vilket gjorde att den inte blev särskilt
detaljerad. Mer preciserade bestämmelser
infördes istället i förordningen och i Skogsstyrelsens föreskrifter. Den första paragrafen
slog fast virkesproduktionsmålet, men med
en förändring som gjorts redan 1974 att det
skulle genomföras med naturvårdshänsyn:
"Skogsmark med dess skog skall genom
lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt
ger en hög och värdefull virkesavkastning.
Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens
och andra allmänna intressen."310
Även om inte regeringen anslutit sig till ett
visst skogsproduktionsprogram så följde
innehållet i lagen utredningens förslag. Återväxtskyldigheten skärptes till att även omfatta gles skog - den sk§ 5:3-skogen - som skulle avverkas och ny skog anläggas. Avverkning

av överårig skog med låg tillväxt kunde i vissa fall tvingas fram. Vidare infördes regler om
röjningsskyldighet såväl i plantskog som i
ungskog och om skydd mot insektsskador.
Redan 1 januari 1978 hade dock regler om
skydd mot insektsskador införts i 1948 års lag
till följd av svåra angrepp av granbarkborre i
framförallt Värmland.311 De följdes 1 september 1981 av regler även för lagring av virke
längs bilväg.
Bestämmelser om ransonering av avverkningsmogen skog fanns med från tidigare lagar och var ingen nyhet i 1979 års lag. De utvecklades dock så att även regionala sysselsättningsaspekter vägdes in i reglerna om en
jämn och uthållig avverkning och ett jämnt
virkesflöde till industrin.312 Lagen kom att
omfatta all skogsmark i landet och särställningen för stat och kyrka försvann.
Men den positiva inställningen till contortatallen som fanns i 1973 års utredning vann
inte gehör hos lagstiftaren.313 Användningen
av contortatall begränsades genom föreskrifter i anslutning till lagen såväl till område som
till maximal årlig areal.
Under den period av statsfinansiella problem som landet kom in i under slutet av
1970-talet blev skogen en viktig resurs. Både
sysselsättning och exportinkomster minskade när skogsindustrin inte kunde utnyttja sin
fulla kapacitet på grund av råvarubrist. I samband med 1979 års skogspolitiska beslut tillsattes därför en virkesförsörjningsutredning.
När denna avlämnade sitt betänkande 1981
såg den allvarligt på situationen: "Med den
stora betydelse som skogsnäringen har för
landets ekonomi och sysselsättning och med
tanke på de allvarliga balansproblem vi har
för närvarande är det utomordentligt viktigt
att försörjningen med virkesråvara kan tryggas." Avverkningen hade varit för liten för industrins behov. "Sammantaget har industrins
kapacitet utnyttjats endast till 80% under högkonjunkturåren 1979 och 1980. Med bättre tillförsel av råvara hade kapacitetsutnyttjandet
kunnatvarahögre."314 För att öka avverkningen föreslog utredningen bl a en vidgning av
skogsvårdslagens bestämmelse om avverkning av överårig skog, mildrade ransonerings87

bestämmelser och en föreskrift om avverkningsskyldighet. Dessutom föreslogs ökat statligt stöd bl a till "att avveckla de glesa och dåliga skogarna under en femtonårsperiod".3 1"
Riksdagen uttalade sig hösten 1981 positivt
till stöd för att avveckla glesa och dåliga skogar och året därpå föreslog regeringen att
skogsvårdslagens bestämmelse om avverkning av överårig skog skulle vidgas.3 16 Däremot avvisade statsrådet Anders Dahlgren
( c) förslaget om avverkningsskyldighet.3 17
Det socialdemokratiska partiet hade sedan
1978 ett skogspolitiskt program som innebar
ökad reglering av skogsbruket i syfte att
åstadko mma en bättre virkesförsörjning.:us
Efter 1982 års val öppnades möjligheten att
genomföra dessa åtgärder.
I propositionen 1983 från den nytillträdda
socialdemokratiska regeringen om en skärpning av skogsvårdslagen, var tonen hos statsrådet Svante Lundkvist allvarli g: "Den viktigaste förutsättningen för att långsiktigt kunna
förbättra statsfinansern a är att den ekono-

miska tillväxten förbättras. För att detta skall
bli möjligt måste våra resurser utny ttjas så
effektivt som möjligt. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att bättre utnyttja landets egna
råvaror och öka vår produktion inom bl a
skogsindustrin." 319
Den importökning av virke som skogsindustrin påbörj at skulle ersättas av en ökad inhemsk avverkning.320 Den bara några år gamla skogsvårdslagen kompletterades därför
från första juli 1983 med regler om viss minimiavverkning per brukningsenhet, gallringsskyldighet med uttag av virke i yngr e skog
samt skyldigh et att inneha skogsbruksplan
för brukningsenheter över en viss areal.
Lönsamhet och sysselsättning inom skogsindustrin var beroende av dess tillgång på råvara. För att öka den ekonomiska tillväxten i
branschen i enlighet med regeringens önskan
syftade skogspolitiken till att höja skogens
produktion av vir ke samtidigt som avverkningarna skulle ökas. Men i själva verket styrdes avverkningarna inom privatskogsbruket

Ädellövskogar och vattenrika restmiljöer har under senare tid blivit viktiga bevarandeområden för naturvården. Sofiero slott, Hälsingborg, Skåne 1927. Foto: ATA.
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av marknadsförhållandena. När lönsamheten
i skogsbruket kulminerade under 1970-talet
så kulminerade avverkningarna. När lönsamheten därefter minskade så sjönk också avverkningen.321 Men till skillnad från förhållandena då 1948 års skogsvårdslag tillkom var
det inte längre den enskilde skogsägarens
ekonomiska intressen som skogspolitiken
slog vakt om utan samhällsnyttan definierad
som skogsindustrin.
Detta var mycket tydligt när målformuleringen om skogsmarken i första paragrafen i
1948 års lag- "att tillfredställande ekonomiskt
utbyte vinnes" - ersattes med formuleringen
i första paragrafen i 1979 års lag- "att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning". Lönsamhetsmålet för den enskilde
skogsägaren ersattes av ett samhällsnyttigt
virkesproduktionsmål.
Den andra stora diskussionen under efterkrigstiden om skogens roll för samhällsnyttan
har gällt naturvården. Det var inte bara skogsindustrin och de fackföreningar som företrädde anställda inom denna näring som ställde
allt större krav på skogsbruket. Med urbaniseringen blev skogsmarkens värde för rekreation allt viktigare. Här kolliderade under 1960talet skogsbruksintresset och naturvårdsintresset, som då i första hand definierades som ett
rekreationsintresse, i frågan om kalhyggen. 1
januari 1972 tillsatte jordbruksministern en
utredning om kalhyggen och markberedningsmetoder som skulle studera deras utbredning och effekter.322 Den kunde fastslå att
kalhuggningstekniken som en del av trakthyggesbruket hade påbörjats redan före den
omfattande mekaniseringen av skogsbruket.
Kalmarksarealen var inte heller nu större än
den varit på 1920-talet dvs ca 8% av skogsmarksarealen. Däremot var andelen stora
hyggen betydligt fler i norra än i mellersta och
södra Sverige. Totalt utgjordes 25% av hyggesarealen av hyggestrakter större än 100 ha.323
Utredningen föreslog ändringar i skogsvårdslagen med skyldighet för markägaren att anmäla slutavverkningar större än 0,5 ha till
skogsvårdsstyrelsen minst en månad i förväg.
Därmed skulle skogsvårdsstyrelsen få bättre
kontroll på återväxtåtgärderna och också

möjlighet att genom rådgivning se till att större hänsyn togs till naturvårdsintresset vid
hyggesplaneringen. Propositionen 1974 om
ändringar i skogsvårdslagen gick på utredningens linje och anförde bl a som exempel
på naturvård vikten av att spara trädgrupper
i anslutning till bebyggelse och sjöar, att rensa stigar samt att lämna kvar boträd och fröträd.324 Den första paragrafen i skogsvårdslagen fick också ett viktigt tillägg: "Hänsyn skall
tagas till naturvårdens intressen." Därmed
hade ett nytt intresse etablerat sig i lagstiftningen om skog.
Naturvårdshänsynen fick i 1979 års skogsvårdslag större tyngd genom 21 § där särskilda föreskrifter om t ex hyggesstorlek, kvarlämnande av träd och skogs bilvägar sanktionerades. Sådana föreskrifter kunde utfärdas
av Skogsstyrelsen.
En annan fråga som oroade naturvården
var minskningen av andelen ädellövskog. Redan 1964 fick Skogsstyrelsen och sedermera
Naturvårdsverket i uppdrag att utreda bokskogens framtid. Resultatet som framlades
1971 visade att arealen bokdominerad skog
minskade i mycket snabb takt. Endast 60 000
ha skogsmark hade bestånd som uppgick till
7/ 10 bok och dessa avverkades i en takt av
800 ha om året. Högst 15% av den avverkade
arealen föryngrades med bok eller andra lövträd. Om den utvecklingen fortsatte skulle
snart enbart relikter av södra Sveriges bokskogar finnas kvar. Orsaken till bokens försvinnande var den dåliga lönsamheten jämfört med barrträd och därför föreslog utredningen bidrag till bokföryngring.32s
Bokskogslagen som regeringen lade proposition på 1974 förbjöd föryngringsavverkning
av bok utan föregående tillstånd av länsstyrelsen. Lagen kombinerades med bidrag. Om
avverkning vägrades och rationellt bokskogsbruk förhindrades kunde ekonomisk ersättning utgå till skogsägaren. Denne kunde även
få bidrag till bokföryngring. Målet var att förhindra ytterligare omföring av bokskog till
barrskog.326
1samband med diskussionen om den nya
skogsvårdslagen 1979 togs frågan upp igen
och nu med sikte på alla ädellövträd. En ny
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utredning av Naturvårdsverket med synpunkter från Skogsstyrelsen överlämnades till regeri ngen i oktober 1982. Naturvårdsverket
ansåg att bokskogslagen fungerat bra och
borde utsträckas till övriga ädellövträd medan skogsstyrelsen tyckte att resultatet blivit
a lltför mycket passivt sparande av bokbestånd och menade att frågan borde tas in under skogsvårdslagen istället för att regleras i
egen lag.327 Regeringen föreslog emellertid en
särskild ädellövskogslag, avsedd att träda i
kraft första juli 1984, där bestånd över 0,5 ha
med 50% ädellövträd skyddades.328 Slutavverkning i ädellövskog fick endast ske efter
tillstånd av skogsvårdsstyrelsen och ny ädellövskog s kulle anläggas efte r avverkning.
Statsbidrag utgick till återväxtåtgärder och
röjning. Eftersom lagen inte tillät så ingripande åtgärder att rationellt skogsbruk kunde
förhindras bortföll kompensationen till s kogsägaren.
Införa ndet av bestämmelser om naturvårdshänsyn i skogsvårdslagen 1975 gav s kogsvårdsstyrelserna nya uppgifter. Istället för att
enbart främja skogsbrukets intressen fick de
nu också natu rvårdsuppgifter. Införandet av
21§ i 1979 års skogsvårdslag som gjorde
Skogsstyrelsen ansvarig för naturvårdsföreskrifter i skogen ökade dessa uppgifter. Men
fortfarande låg viktiga naturvårdsfrågor med
skoglig a nknytning t ex boks kogslagen på
länsstyrelserna. Överflyttandet av besluten
om avverkningstillstånd till skogsvårdsstyrelserna i ädellövskogslagen 1984 stärkte emellertid ytterligare dessas ansvar för naturvården. Skogsvårdsorganisationen skulle nu företräda o lika och delvis motstridiga intressen.
Samtid igt som den fick allt starkare medel för
att öka virkesproduktionen och avverkningarna ökade dess ansvar för naturvården i skogen.
Under 1980-talet kritiserades skogsbruket
och skogslagstiftningen hårt för att produktionsmålet hotade naturvården.329 Två av de
punkter där kritiken var starkast gällde 5:3skogarna och tillämpningen av kalhyggestekniken. Ifråga om 5:3-skogarna framhölls att de
ofta bestod av lövbestånd som med statsbidrag avverkades för att ersättas med barr90

skog, med mindre artrikedom och mer monoton landskaps bild som följd. 330 Tillämpningen
av kalhyggestekniken kritiserades för att vara
schablonmässig vilket gav svåra ekologis ka
följder. "De problem som metoden fört med
sig beror till stor del på, att hyggen läggs ut
okäns ligt och utan hänsyn till de skiftande
ståndortsförhållandena." :131 Svenska Naturskyddsföreningen krävde att skogsvårdslagens anvisningar i samband med slutavverkning skulle respekteras.332
Undersökningar visade att föreskrifterna
om naturvårdshänsyn inte följdes i den utsträckning som var avsett. Så hade tex på 158
undersökta kalhyggen i fem län de ansvariga
inte följt föreskrifterna i hälften av fallen.333
Graden av mekanisering och ägarkategori spelade in så att privata s kogsföretag och skogsmaskiner hade de säms ta resultaten medan
privata skogsägare med manuell fällning hade
de bästa. 334 Samtidigt visade intervjuundersökningar bland mindre skogsägare att även
om de flesta prioriterade de ekonomiska målen så fanns en stor grupp som ville kombinera dessa med naturvårdshänsyn.3-15
Ett annat uttryck för det ökade naturvårdsintresset som politisk fråga blev den s k fjällnära s kogen. Efter flera års diskuterande i
riksdagen och massmedia infördes 1991 särskilda regler för skogar som ligger ovan den
s k gränsen för fjä llnära s kog.336 Genom de
nya reglerna skärptes lagstiftningen och
s kogsvårdsstyrelsen blev skyldig att i samband med tillstånd till avverkning föreskriva
aktuell hänsyn till miljöintressena. Den kunde
också vägra ett avverkningstillstånd med
stöd av skogsvårdslagen av hänsyn till miljöintresset, varvid markägaren var berättigad
till ersättning. Ett helt nytt inslag i s kogsvårdslagstiftningen och ett tydligt resultat av
den s k sektorsprincipen enligt vilken varje
sektor (näringsgren) skall ta eget ansvar för
sina miljöfrågor.337
Mot s lutet av 1980-talet etable rades politiskt den biologiska mångfalden som en miljöfråga?18 När en ny skogspolitisk utredning tillsattes 1990 förklarade statsrådet Mats Hellström (s) i direktiven att situationen förändrats ifråga om både naturvårdsmålet och pro-

duktionsmålet. Värderingarna inom naturvården hade förskjutits: "Vidgade kunskaper bl a
i form av nya forskningsresultat har lett till en
förskjutning av tyngdpunkten i naturvården
mot bevarandet av en rik flora och fauna och
av en biologisk mångfald." Behovet av ett
skogsbruk anpassat till de naturgivna förutsättningarna har ökat och "1960- och 1970talets schablonmässiga skogsbruk har därför
allt mer kommit att utvecklas mot ett s k
ståndortsanpassat skogsbruk".
Även värderingen av produktionsmålet
hade förändrats: "Skogarnas tillväxt har ökat
mycket kraftigt. Samtidigt har skogsindustrins efterfrågan på svenskt virke varit mer
dämpad än vad som kunde förutses bl a som
en följd av en väsentligt ökad virkesimport
trots det ökade utbud av inhemskt virke som
statsmakterna stimulerat. Den brist på virke
som förutspåddes kommer inte att behöva
uppstå. [stället finns utrymme för en ökad virkeskonsumtion." 3-19

Fjällnära skog som inte avverkats under de senaste 250 åren. Bielite, Vilhelmina socken, lapp/and, 1997. Foto: Leif Gren RAÄ.

Mot bakgrund av detta fick kommitten i
uppdrag att utvärdera tillämpningen av 1979
års skogsvårdslag med avseende på både
produktionsmål och naturvårdsmål. Men det
viktigaste var att göra en långsiktig framtidsbedömning och granska skogspolitikens mål
och medel. Redan i samband med den Långtidsutredning (LU90) som presenterades hösten 1989 kritiserades i en rapport om skogspolitiken virkesproduktionsmålet för att driva
fram ekonomiskt ohållbara åtgärder ägnade
att öka en tillväxt som redan var onödigt
stor.340 Istället borde skogsvårdslagen renodlas som naturvårdslag, rensas från detaljregleringar och inriktas på landskapsbevarande
och inte virkesproduktion. Återväxtplikten
borde finnas kvar av naturvårdsskäl.341
I en rapport till finansdepartementet i juni
1991 utvecklades tankarna om en avreglering
av skogsbruket.342 "Det finns enligt vår mening
inte längre behov av en skogs politik som i detalj söker styra skogsskötseln. Volymmässigt
finns det gott om skog i landet. Vad beträffar
markens produktionsförmåga gäller snarast
att skötseln i vissa områden är alltför intensiv
i förhållande till ekonomiska och ekologiska
kriterier. Slutligen är den svenska skogsägaren i dag kunnigare och mer intresserad av
skogsskötseln än tidigare generationer." 343
Rapporten rekommenderade att virkesproduktionsmålet helt skulle slopas i nya skogsvårdslagen och att kommunerna tog över tillsynen av denna.
Dessa radikala förslag fick inget omedelbart gensvar men när en borgerlig regering
tillträdde efter 1991 års val gav statsrådet
Karl-Erik Olsson (c) i november kommitten
tilläggsdirektiv: "Lagstiftningen som gäller för
skogsbruket innehåller en rad detaljerade
skötselföreskrifter. En så långtgående detaljreglering är negativ såväl från skogsbrukssynpunkt som för naturvården. Kommittens arbete med lagstiftningsfrågor skall syfta till en
minskad reglering av skogsbruket. Därmed
främjas ett variationsrikt skogsbruk och byråkratin minskar." 344
Den skogspolitiska utredning som blev klar
1992 innehöll i enlighet med direktiven utvärderingar av såväl skogsvårdslagens natur91

vårdsmål som virkesproduktionsmål. Ifråga
om naturvårdsmålet ansåg kommitten "att
skogsbruket som helhet inte nått upp till lagens hänsynsnivå" och att det dessutom inte
motsvarade de nya krav på skydd för den biologiska mångfalden som ställts under senare
år.345 Virkesproduktionsmålet ansåg däremot
kommi tten vara uppfyllt. Skogsmarken i
Sverige utnyttjades väl från produktionssynpunkt och virkesförrådet hade ökat kraftigt
under 1980-talet.346 Kommittens framtidsbedömning var att omkring 95 miljoner m 3sk
kunde avverkas från slutet av 1990-talet utan
att äventyra tillväxten. Avsättningsmöjligheterna för virke bedömdes som relativt goda
både genom export och för inhemsk energianvändning även om virkespriserna skulle
komma att utvecklas svagt ?17
Det stora hotet mot produktionen ansåg
inte kommitten ligga i skogsvårdens utveckling utan i de ökade luftföroreningarnas påverkan på markförsurningen och den globala
klimatförändringen. Luftföroreningarna innebar ett hot mot tillväxten som inom några decennier kunde bli allvar och drabba hela Europa.348
Redan Jordbruksutredningen 1964 föreslog
att skogsvårdsstyrelserna skulle slås ihop med
lantbruksnämnderna och hushållningssällskapen.349 Så blev emellertid inte fallet men frågan
om skogsvårdsstyrelsernas ställning bland
länsmyndigheterna har ständigt diskuterats,
under de senaste åren mest som ett inkorporerande med länsstyrelserna. Kravet har ökat
sedan skogsvårdsstyr elserna från början av
1980-taJet övergått till att vara helstatliga myndigheter.350 Den skogspolitiska utredningen
1992 avvisade emellertid i ett särskilt betänkande förslaget att skogsvårdsstyrelserna skulle sammanslås med länsstyrelserna.3s1 I propositionen instämde statsrådet Karl-Erik Olsson
(c) i kommittens slutsatser och förslag till ny
skogsvårdslag.3s2 Produktionsmålet och naturvårdsmålet jämställdes i första paragrafen:
"Skogen är en nationell tillgång som skall
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas
även till andra allmänna intressen."
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Förenklingar genomfördes i bestämmelserna om återväxt. Den kritiserade§ 5:3 ändrades
till att ny skog skulle anläggas endast om skogens tillstånd var uppenbarligen otillfredsstäJlande.:i53 Skyldigheten att röja och gallra togs
bort liksom kravet på slutavverkning. Även
kravet på att inneha skogsbruks plan slopades.
En möjlighet infördes för Skogsstyrelsen att
kräva miljökonsekvensbeskrivningar då nya
metoder eller nya skogsodlingsmaterial användes. Vidare införlivades ädellövskogslagen i
skogsvårdslagen samtidigt som definitionen
på ädellövskogsbestånd vidgades något.
Den nya skogsvårdslag som trädde i kraft
1994 var ett brott med den trend mot allt starkare statlig styrning av skogsproduktionen
som präglat 1900-talets tidigare skogslagstiftning. En detaljreglering som styrde ett alltmer
intensivt skogsbruk ersattes av ökat ansv ar
för den enskilde skogsägaren. Skogsbrukets
miljömål jämställdes med virkesproduktionsmålet och vikten av att bevara den biologiska
mångfalden slogs fast i lagens portalpragraf.
Skogsvårdsstyrelsernas roll som rådgivare i
ekologiska frågor betonades och flera av dess
kontrollerande uppgifter försvann.
Bakgrunden till dessa förändringar var den
situation som ledde till tillsättandet av 1990
års skogspolitiska kommitte. Tillväxten i skogen närmade sig 100 miljoner m3sk medan
avverkningen stabiliserats runt 70 miljoner
m3sk.354 En stor andel av skogen var också avverkningsmogen_3s5 Till detta kom en import
som motsvarade över 10% av den årliga avverkningen och där virket väl kunde konkurrera prismässigt med det svenska.:356 Den
svenska skogsindustrin hade samtidigt nått
en mognad där förädlingsgraden genom produktu tveckling och specialisering hade
ökat. 357 Men detta ledde inte till någon ökad
råvaruanvändning.358 Även den ökade returfiberanvändningen bidrog till att behovet av
skogsråvara steg mindre än väntat.359
De investeringar i form av skogsvårdsåtgärder som ytterligare skulle öka produktionen framstod i den situationen som både
olönsamma och onödiga. Råvarutillgången
föreföll tryggad även med mer extensiva skötselmetoder som t ex självföryngring?'°

Därtill kom att miljöargument är viktiga i
marknadsföringen. "Skogsprodukter baserade på ett långsiktigt, hållbart nyttjande av en
förnybar råvara bör kunna bli ett viktigt försäljningsargument." Den slutsatsen drog
statsrådet Olsson i propositionen om skogsvårdslagen efter att ha diskuterat den internationella kritiken av det svenska skogsbrukets
miljöeffekter.361 Detta skapade utrymme för
större naturvårdshänsyn genom en ökad
mångfald i skogsbruket och med möjlighet för
den enskilde skogsägaren att själv bestämma
sina brukningsmetoder. Det medförde också
att skogsvårdsstyrelsernas roll som naturvårdare förstärktes.
Under andra halvan av 1900-talet har den
svenska skogspolitiken genomgått flera förändringar. Kritiken mot den hårda styrningen
i 1948 års skogsvårdslag var stark under det
följande decenniet vilket var en av orsakerna
till att en ny skogspolitik började diskuteras
under 1960-talet. En annan orsak var mekaniseringen som medförde behov av stora enh~
ter. De viktigaste orsakerna till att en ny
skogspolitik formulerades under 1970-talet
var emellertid nedgången för det kombinerade jord- och skogsbruket och skogsindustrins
ökade råvarubehov. Från att ha gynnat den
enskilde skogsägarens ekonomiska intressen
kom lagstiftningen att inriktas på skogsindustrins råvaruförsörjning. I 1979 års skogsvårdslag hade virkesproduktionsmålet ersatt
lönsamhetsmålet som fanns i 1948 års lag. I
början av 1980-talet skärptes lagen ytterligare med krav på minimiawerkning, gallringsskyldighet och skyldighet att upprätta
skogsbruksplan. Det som styrde awerkningarna inom privatskogsbruket var emellertid
lönsamheten. När den var hög kring mitten av
1970-talet kulminerade awerkningen och när
den gick ner minskade också awerkningen.
Men det intensifierade skogsbruket kollid~
rade med den naturvårdsopinion som började växa fram under 1960-talet. Kalhyggen och
awerkning av glesa§ 5:3-skogar var två områden där kritiken var mycket stark. Reglerna i
skogsvårdslagen om naturvårdshänsyn som
infördes 1974 ansågs för svaga och dessutom
efterlevdes de för dåligt. Mot slutet av 1980-

talet etablerades även den biologiska mångfalden som en viktig miljöfråga.
När skogsindustrins råvarubehov inte fortsatte att öka under 1980-talet och nya investeringar i skogsvårdsåtgärder framstod som
överflödiga och olönsamma krävdes en ny
skogs politik. Med 1994 års skogsvårds lag har
den enskilde skogsägarens fått större ansvar
och målet att producera virke har jämställts
med målet att behålla den biologiska mångfalden.

Framtidens skog:
Nya intressen - nya konflikter
De s k skogsprinciper för världens skogar,
som bl a på Sveriges initiativ antogs på Riokonferensen 1992, fastslår att de måste förvaltas på ett hållbart sätt för att tillgodose kommande generationers behov. "Dessa behov
omfattar skogsprodukter och skogstjänster,
t ex virke och träprodukter, vatten, mat, djurfoder, läkemedel, bränsle, bostäder, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter, hemvist för djur, landskaps mångfald, kolsänkor och kolreservoarer, samt andra skogsprodukter."362
Den mångfald av mänskliga behov som
skogen tillgodoser avspeglas i konflikterna
om dess utnyttjande och skötsel, om kontrollen över skogsmarken och om vem som ska
påverka lagstiftningen om skogen. I dagens
svenska skogsvårdslag öppnas för fler intressen i skogen än tidigare. Två nya intressen,
vid sidan av virkesintresset och naturvårdsintresset, kan inom en redan överskådlig
framtid komma att sätta sin prägel på debatten om skog. Det är intresset av att bevara
skogen som kolsänka och kolreservoar i en
tid av ökande koldioxidutsläpp och ett nyväckt intresse av skogen som energikälla.363
På längre sikt kan också den gamla utmark
som idag kallas skogsmark återigen komma
att behövas för livsmedelsproduktion. I takt
med att jordens befolkning ökar och de ändliga förråden av lättåtkomliga näringsämnen
minskar kan ett mer extensivt jordbruk bli
nödvändigt. 364
Hur dessa nya intressen - och andra som
vi ännu inte kan föreställa oss - kommer att
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påverka den svenska lagstiftningen om skog
vet vi inte. Men i det konfliktperspektiv, ur vilket vi valt att se den svenska skogslagstiftningen, finns ett mönster när skogsfrågor
politiseras och nya intressen i skogsutnyttjandet formuleras. Det är inget djärvt antagande
att det ligger en generell lärdom i drottning
Kristinas lakoniska kommentar till Axel Oxenstierna i rådet 8 februari 1647 efter att han har
redogjort för de olika åsikterna om den nya
skogsordningen: "Blifver ondt att förena
sigh ".365
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Vägen till skogen:
Forskningsmöjligheter i arkiv
Gunilla Nordström

Inledning

Skogen kan synliggöras och dess historia kan
utrönas på flera olika sätt. Skogshistoria är ett
vitt begrepp men handlar till stor del om människans nyttjande och utnyttjande av skogen
och dess resurser. Skogsforskaren kan gå ut i
skog och mark och tolka markens tecken för
att få en bild av hur mark och skog en gång
sett ut och brukats eller missbrukats. Arkivforskaren går till väga på ett annat sätt. Han
går till arkivens källor och genom att tolka källornas uppgifter får han en bild av skogens
beskaffenhet.
Skogen har inte som personer, föreningar,
myndigheter eller företag själv varit en aktör,
och därmed avsatt arkiv, utan har i stället
varit föremål för ett antal olika aktioner från
skilda håll i samhället. Det finns därför ett relativt rikligt arkivmaterial som kan ge oss uppgifter och kunskap om skogens omvandling
genom tiderna men materialet är utspritt och
ibland "gömt" i arkiv som kanske inte ter sig
självklara när man söker efter källor till skogsforskning. Man måste finna de arkiv som kan
ge adekvat information och sedan även kunna söka de konkreta uppgifter om skogen som
man är intresserad av att få fram. Arkiv växer
ständigt upp runt omkring oss och vilsenheten inför dessa kan vara stor, även om arkivmaterial idag används inom ett relativt brett
fält av vetenskaper och forskningsgrenar.
Arkiven är många och mångfacetterade
och därför är det nödvändigt med en viss insikt i den administration som handhaft det

område man söker information om. Skogsförvaltningen har genomgått ett otal förändringar genom århundradena och handlingar av
intresse finns därför hos ett antal olika arkivbildare. Innan Skogsstyrelsens inrättades
1859 som central myndighet med ansvar för
statens skogsförvaltning fanns ingen direkt
övergripande instans. Statsmaktens reglering
av skogen har genom tiderna också haft olika
syften och ändamål, från strikt ägodelning till
renodlad skogsvård som återplantering och
hushållning. Denna reglering har gett upphov
till ett flertal källor som finns spridda hos olika arkivbildare. Jag kommer därför att först
behandla skogens förvaltningshistoria och
sedan kommer olika arkivdepåer och arkiv av
intresse för skogsforskning att presenteras.
Därefter ges en kort handledning i arkivforskning.

Skogens förvaltning
Försörjning och ägande
De flesta är nog idag medvetna om att skogen
från början varit väsentlig för Sveriges försörjning. Skogen har sedan länge varit föremål för
stort intresse från statsmakternas sida och
redan landskapslagarna reglerar skogen och
dess tillgångar i form av villebråd och träd.
Äganderätten till skogsmark i form av byskogar, sockenskogar och skogelag har reglerats
genom olika åtgärder i skilda delar av landet.
Skog och betesmark ägdes ofta kollektivt
medan den odlade jorden ägdes individuellt.
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Skogen och den odlade jorden har också sedan länge varit sammanlänkade genom äganderättsförhållanden.
Väsentlig är också skillnaden mellan skattejord, frälsejord och kronojord. Redan mycket tidigt fanns det olika kategorier av ägare till
den svenska jorden. Stora delar ägdes av
självägande bönder som brukade sin jord och
betalade skatt till kronan. Sådan jord kallades
skattejord. Under 1200-talet uppstod det andliga frälset då kyrkans egendom befriades
från skatt. Denna befrielse upphävdes dock
av Gustav Yasa. Från slutet av 1200-talet kunde man "frälsa" sin egendom från skatt genom
att göra rusttjänst och det världsliga frälset
bildades. Det fordrades kunglig förläning för
rätten att frälsa jord och adeln blev stora jordägare, men trots detta ägdes betydande delar
av kronan (kronojord).

Kunglig personalrekrytering
1 det s k skogsregalet år 1542 deklarerade
Gustav Vasa att "de ägor som var obebyggda
hörde Gud, Konungen och Sveri ges krona
till." Genom denna bekräftelse av skogens
värde förstärktes behoven av personal för
dess professionella skötsel och vård. Det var
i Sverige svårt att få fram sakkunnigt jakt- och
skogsfolk till kronans domäner och Gustav
Vasa begärde därför år 1525 hjälp av den
danske riksmarsken Tyge Krabbe. Han bad
Krabbe att vänligen sända någon god jägare
till konungen av Sverige, om denne hade någon till övers. Gustav Yasa avlönade med tiden en ansenlig skara av fågelfängare, skyttar
och falkenerare som sysselsattes i de allmänna skogarna. Särskilda områden tilldelades
också en del personer som skulle ha uppsikt
över skog och villebråd inom ett avgränsat
område. Den allmänna och mer praktiska
översynen torde dock ha skett med hjälp av
fogdar och andra befallningsmän i landet. Jägmästare, jägare och skogvaktare blev dock
allt mer vanligt förekommande titlar i statsförvaltningen. Gustav Vasa insåg också värdet av
s k bärande träd, till vilka han räknade inte
mindre än ek, bok och apel, hassel, oxel, rönn
och hägg. Hovjägeriet, som ombesörjde vården av kungens privata skogsägor, tycks ha
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haft chefer betitlade hovjägmästare eller
överstejägmästare sedan slutet av 1500-talet. 1
Under drottning Kristinas regeringstid
stramades organisationen åt och fick en fastare form. 1regeringsformen 1634 omtalas en
riksjägmästare som skulle ha ansvar för kungens parker, jakträttigheter och djurgårdar, liksom för kronans skogar med dess djur och
fåglar. Riksjägmästaren skulle också tillse att
jakten på björn och skadedjur inte försummades, att bärande träd inte höggs ner trots förbud eller att intrång inte skedde i kronans
skog samt att ollon- och bokskogar användes
till nytta. Andra uppgifter var att leda kungens
jakter och se till att dessa ordnades till kungens heder och ära. Hovjägmästaren och hans
underlydande samt djur- och skogsvaktare
var underställda riksjägmästaren. I fråga om
jakt på skadedjur skulle även ämbetsmän som
fogdar, länsmän liksom allmogen lyda riksjägmästaren och hans tjänstemän.
Det får därmed anses klart att riksjägmästaren skulle fungera som chef över hovjägmästaren och inte under denna tid fungerade
parallellt i hierarkin som ibland tidigare antytts. Den 11 december 1635 utnämndes Carl
Hård till riksjägmästare i Sverige. Under hans
tid förstärktes jägeribetjäningens lokala organisation kraftigt . Begreppet hejderi började
mer allmänt införas. Det var en föregångare
till reviren som administrativt område.i
De omfattande bestyr rörande krono- och
skattejorden som under 1600-talet tilldelades
jägeripersonalen torde ha betytt en allt bestämdare skillnad mellan den jägeripersonal
som ansvar ade för den lokala skogs-och jaktvården på landsbygden och den som ombesörjde jakt i konungens personliga tjänst.
Hovjägeriet existerade alltjämt under denna
tid fast en riksjägmästare mellan 1635 och
1682 var ansvarig för den totala verksamheten.3

Makt och missbruk
Det förekom konflikter mellan jägeripersonalen å ena sidan samt adel och annan befolkning å andra sidan om jakt- och skogsrättigheter. Detta var ganska naturligt då jägeripersonalen delvis avlönades med saköresmedel

och därför var intresserad av att kräva in sådana för förseelser mot skogs- och jaktförordningar.4 En kunglig förklaring från den 28
mars 1634 försäkrade därför att konungens
hejderidare, skogvaktare, djur- och fågelskyttar inte skulle få göra ridderskapet och adeln
något förnär på dess parker. Allmogen, som
också den hade besvärat sig, nämns dock inte
i den kungliga förklaringen. Att vara anställd
i jägeristaten innebar givetvis en maktposition och sådana missbrukas ibland. Det fanns
också de som falskeligen utgav sig för att vara
kronoskyttar och orsakade lokalbefolkningen
allehanda besvär.

Administrativa förändringar
Genom kunglig resolution den 14 augusti 1682
förändrades jägeristaten. Riksjägmästarämbetet drogs in och i stället förordnades fyra
jägerifiskaler i landet. Dessa avlönades helt
med saköresmedel. Dessutom skulle det i varje län finnas en överjägmästare. Någon sådan
tillsattes i praktiken inte för varje län utan vissa av dem ansvarade för flera län. Överjägmästarna ingick i tandsstaten och var underställda landshövdingen. Landshövdingarna
innehade därmed den högsta skogliga funktionen i länen. Jägerifiskalerna torde huvudsakligen ha haft till uppgift att övervaka jägeripersonalens arbete samt att tillse den allmänna efterlevnaden av de förordningar som
fanns gällande skogs- och jaktvård. Befattningarna verkar tämligen oklara och då jägerifiskalerna avlönades med enbart bötesmedel är det
tveksamt om de fanns med i avlöningsrullorna.

Flera intressenter
Skogens ekonomiska värde och betydelse
såsom bl a bränsle medförde att fler intressenter än den formella skogsförvaltningen
var inblandade i den skogliga verksamheten.
Detta förhållande reglerades till viss del genom den stadga och ordning om skogarna
inom riket som utfärdades den 22 mars 1647.
En omfattande förfoganderätt över kronans
skogar och allmänningar överläts till bergverk och bruk genom en Kungl Majt:s fullmakt
den 6 juli 1649. Syftet var att understödja
bergshanteringen. Bergverken och bruken

fick i gengäld erlägga en årlig avgift till kronan,
en rekognitionsavgift ("kom-i-håg"-avgift).
Skogsägorna kom att kallas rekognitionsskogar. Dessa skogar övergick genom friköp från
1811 successivt till enskild ägo men var fortfarande statligt reglerade. Det fanns en väsentlig begränsning i förfoganderätten över
dessa skogar och fortfarande var de att betrakta som oskiljaktigt förenade med de bergverk till vilka de en gång hade överlåtits som
understöd. Många av bolagsskogarna har sin
grund i dessa friköpta rekognitionsskogar.
En rad myndigheter var också engagerade
i den skogliga verksamheten. Med hänsyn till
flottans behov av ekvirke och mastträd kom
Amiralitetskollegium att ha befattning med
frågor rörande tillgången på sådant virke.
Kammarkollegium, som hade ansvaret för
jordbrukshushållningen i landet, vari skogsvården ingick, hade också befattning med
skogsfrågor som ställdes under dess prövning. Krigskollegium hade översyn över de
talrika militiehemmanen och deras ägor i
form av jord och skog. Bergskollegium, som
inrättades 1637, spelade en väsentlig roll för
stora delar av skogen.

Sågverk och avverkning
I kronoskogarna i Värmland, Dalarna och den
övre delen av Norrland var det enligt skogsordningarna 1647 och 1664 tillåtet för var och
en att fälla sågtimmer. Detta fick till följd att
ett betydande antal sågverk uppstod under
1600-talets senare hälft och särskilt då längs
den norrländska kusten. I och med 1734 års
skogsordning inskränktes rätten till viss del,
särskilt gällande nytillkomna sågverk. Landshövdingen fick då också skyldighet att till
Kungl. Maj:t. rapportera skadlig inverkan på
skogens beskaffenhet. Privilegier att avverka
kronoskog utfärdades relativt flitigt under
1700-talets senare hälft. Avvittringsverket,
som skulle skilja kronans ägor från enskildas,
medförde att enskilda kom att förfoga över
relativt omfattande skogsområden under mitten av 1800-talet. Samtidigt uppstod stark efterfrågan på sågade trävaror vilket innebar
att sågverksindustrin ytterligare stärkte sin
ställning.
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Stora delar av s kogen i norra Sverige kom
i bolagens ägo. Awerkningen begränsades
dock vid flera tillfällen under 1800-talet och
1906 utfärdades en lag angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast
egendom.

Krigs- och försvarsresurs
Skogstillsynen och skogsvården blev lidande
av att staten med jämna mellanrum kallade in
personalen för att delta i landets försvar. Enligt kungligt brev den 12 april 1611 utfärdades
en uttrycklig befallning till Michel Wachtmeister (hovjägmästare 1603-1629) att emot danskarna uppbåda en arme av skogvaktare.5 Ett
flertal exempel finns som vittnar om hur jägeripersonal deltog i krig mot både Danmark
och Norge under 1600-talet. Förfarandet fortgick i något mindre skala under 1700-talet.
Skogs- och jägeristaten ombildades fullständigt enligt kungligt brev den 10 mars 1790
till en jägerikorpsstyrka vars medlemmar inte
skulle ha någon befattning med skogs- och
jaktvård. De skulle is tället vara skyldiga att
försvara landet och tjänstgöra vid dess gränser som soldater. "Gamla och orkeslösa" befattningshavare hade dock rätt att begära
avsked.
1en samtidigt utgiven förordning lämnades
föreskrifter om hur skogarnas skötsel och tillsyn skulle ordnas under den tid som jägeripersonalen ingick i landets försvar. Enligt den
gällande skogsordningen skulle uppsyningsmän finnas för allmänningar och kronoparker.
De skulle utses av häradsrätterna. Därtill kom
nu att landshövdingarna fick till uppgift att
fördela olika skogsdistrikt mellan kronofogdar och länsmän, som främst skulle hålla uppsikt över skogsåve rkan samt tillse att åte rplantering skedde. De hade även som uppgift
att se till att ek- och bokskog inte försummades. Redan 1793 ändrades detta i en ny skogsordning. Skälet var att kronofogdar och länsmän inte hann med de nya uppgifterna vid
s idan av sina övriga göromål. De skogliga frågorna torde under denna tid ha försummats
och statsmakten insåg troligen farorna med
detta. Enligt skogsordningen skulle skogsoch jägeristaten återbesättas på samma sätt
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som den var utformad före bildandet av jägerikorpsen 1790.6

Lokal förvaltning
Häradsrätterna hade viktiga uppgifter rörande den offentliga skogsvården inom häradet.
De kunde utfärda fridlysningar och förbud att
till exempel låta getter beta inom vissa områden. Den första skogsordningen (1647) lade
också den grundläggande arbetsuppgiften
med skogsrannsakning på häradsrätterna.
Genom rannsakningarna tillskapades och bestämdes gränser för kronans skogar. Häradsrätten skulle dessutom utse uppsyningsmän
som skulle ha uppsikt över skogen i de områden där det inte fanns någon jägeribetjäning.
Inom områden som saknade jägeripersonal
fanns ibland även skallfogdar utsedda. De
hade till uppgift att leda drev och ska ll för att
döda rovdjur av olika s lag. Inom bergslag var
det dock bergmästaren som var ansvarig för
s kogstillsynen.
Inom länen hade landshövdingen elen högsta funktionen gällande skogsvården, från
1682 och fram till 1824. Kollegierna ställde
sina brev och ärenden rörande skogsvård till
landshövdingarna. Enligt de instruktioner
som utfärdades för landshövdingarna var
dessa skyldiga att med uppmärksamhet följa
skogshushållningen inom länen.
Expansion och missnöj e
Vid 1700-talets mitt tillsattes extra jägeripersonal i främst södra delen av landet, där det
fanns rikligt med villebråd samt riklig förekoms t av ek och bok. Att jägeristaten växte
väckte missnöje och allmogebefolkningen
begärde vid flera tillfällen att bli förskonade
från jägeripersonal. Klagomålen vann gehör
1766 då det föreskrevs att jägeripersonal inte
skulle ha något att skaffa med enskildas s kogar. Jägeripersonalens verksamhet begränsades och renodlades till vård av kronoallmänningarna samt tillsyn över bärande träd, master och spiror. Den s kulle även kontrollera efterlevnaden av förordningar rörande jakt och
djurfång i kronoskogarna.
Samtidigt började man på allvar frukta att
skogs brist skulle uppstå, och 1780 förklarade

Gustav III att han ämnade återinrätta det gamla riksjägmästarämbetet. Han t illsatte under
tiden en överhovjägmästare vars instruktion
i det stora hela överensstämde med den som
1638 hade utfärdats för riksjägmästaren. överhovjägmästaren kan på så sätt sägas ha erhållit riksjägmästares status.7 Denna administration fortfor fram till 1824 då det genom kunglig kungörelse den 16 mars förordnades att
landshövdingarna i länen skulle överta överinseendet och tillsynen över landets skogar.

Skogsinstitutet som tillsynsinstans
Den 15 oktober 1828 inrättades Skogsinstitutet som högre läroanstalt i Stockholm. Från
1841 meddelades det att chefen för Skogsinstitutet skulle ha tillsyn över de allmänna skogarna i landet. Dess förste chef, Israel Adolf af
Ström, tycks ha haft en sådan tillsynsfunktion
sedan 1838 och han titulerades även hovjägmästare. Härmed fick man ett embryo till en
central myndighetsfunktion.8

Brev till överjägmästaren i Skaraborgs län
om bidrag till brunn för
bevakaren Sven l evin
1853. landsarkivet i
Göteborg. Skaraborgs
tandskontor G XVI f:2.
Foto: Jan langendorf.
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Skogsstyrelsen inrättas
Skogsstyrelsen inrättades genom kungligt
brev den 21 januari 1859. Det dröjde dock till
den 29 december 1869 innan en fullständig
instruktion upprättades. Skogsstyrelsen erhöll status som chefsmyndighet för statens
skogsförvaltning. Sex skogsinspektörsdistrikt
inrättades i landet och dessa var i sin tur indelade i totalt 74 revir. I sin första årsberättelse avlämnad 1870 gör Skogsstyrelsen följande
principiella uttalande:
"De skogar varmed naturen begåvat Sverige har städse för dess befolkning utgjort en
viktig näringskälla. Å ett tidigare skede av utvecklingen lämnade villebrådet för de fåtaliga
invånarna ett medel till uppehälle, som, ehuru vanskligt, dock icke förutsatte en h ögre
kulturs oupphörligt fortgående arbet e. Med
befolkningens tilltagande kunde emellertid
jaktlivet icke o förändrat äga bestånd, utan
blev det nödvändigt att medelst boskapsskötsel och åkerbruk bereda ymnigare tillgång å
födoämnen; det naturliga framåtskridandet
ledde sålunda därhän att, i samma mån nämnda näringsgrenar utvecklades, fästes alltmera
underordnad v ikt vid villebrådet . Därmed
upphörde dock skogen ingalunda att äga sin
stora vikt vid hushållningen. Redan användbarheten av vissa trädfrukter till föda åt djur
och ibland även människor gav skogen ett
högt värde; därtill kom att avsvedjad skogsmark erbjöd under en tid, då landet till största delen upptogs av skog, ett lätt vunnet fält
för sädesodling. Numera har visserligen nyttan av sv edjebruket minskat s; men därförut om äger skogen, vad ständigt skall göra
densamma för människan behövlig, uti det
lätt formade och till många skilda ändamål
brukade träet, ett för den ekonomiska verksamheten synnerligen viktigt ämne ..."9

Skogsvetenskap

Skogsförvaltningens behov av välutbildad
personal blev tydligt genom att skogshushållning blev vetenskap och de skogliga yrkena
därmed professionaliserades. Enligt kungligt
brev den 19 mars 1836 fastställdes att teoretisk och praktisk kännedom om skogs- och
11 2

jaktväsendet krävdes för att erhålla en statlig
jägmästarbefattning. Tidigare hade de högre
tjänsterna vanligen tillsatts med officerare.
Redan I 828 hade Skogsinstitutet vid Djurgårds brunnsviken i Stockholm inrättats.
Överinseendet över institutet fick 1859 den
då nybildade Skogsstyrelsen. Från 1915 fick
institutet status av skogshögskola och 1977
uppgick skogshögskolan i Lantbruks universitetet. IO
År 1860 inrättades fyra skogsskolor i landet
för att utbilda skogvaktare och kronojägare.
Dessa var Tierps, Om bergs, Böda och Hunnebergs skogsskolor. Följande år öppnades Sillre skogsskola i Medelpad och 1864 Danielslund i Kristianstads län. Jägmästarna i de revir där skolorna v ar belägna skulle förestå
skolorna. Vid sidan av Skogsinstitutet grundade även brukssocieteten år 1839 en högre
skogsläroanstalt vid Bysala. Denna flyttades
1855 till Nora men drogs in redan år 1860.
Flera enskilda skogsskolor inrättades också under 1860-talet , till exempel Skogshalls,
Bosjö och Starrholmens skogsskolor. Skogshalls skogsskola i Södermanland startades
1856 på enskilt initiativ av Södermanlands
hushållningssällskap. Skolan övertogs av staten 1888 och 1915 flyttades den till Om berg. I
Värmland startades 1860 en skola vid Bosjö
hytta av Jernkontoret och landstinget.

Var finns arkiven?

De flesta arkivforskare ställs inför frågan vilket eller vilka arkiv som kan tänkas innehålla
de uppgifter man söker. Följdfrågor blir om
arkivet finns bevarat och var det förvaras. För
arkiv med statlig härkomst finns sedan 199 1
en arkivlag. I den fastslås att arkiven är en del
av vårt nationella kulturarv och att de som
sådana skall bevaras och vårdas. Arkiv med
enskild härkomst har tyvärr inte samma stöd
i lagstiftning men självklart är att också de
skall bevaras och vårdas på samma sätt som
de statliga. Om vi inte tar hand om enskilda
arkiv och försäkrar oss om att de bevaras
kommer den framtida fors karen att få en
mycket skev bild av samhället.

Statliga arkiv

stitutioner har enligt lag som en av sina främsta uppgifter att tillhandahålla arkiv för forskning. Där finns en organisat ion som ger service till forskare med forskarexpedition, forskarsalar och personal som är behjälplig med
information och handledning. Många myndigheter har t ill arkivmyndigheterna levererat
delar av sina arkiv. Någon åldersgräns för le-

Den statliga arkivorganisationen består av
Riksarkivet med Krigsarkivet och landsarkiven. Riksarkivet för varar, med vissa undantag, centrala myndigheters arkiv och landsarkiven för varar regionala och lokala statliga
myndigheters arkiv. Krigsar kivet fö r varar
militära myndigheters arkiv. Statliga arkivin-
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veransplikt finns inte idag utan flera myndigheter har levererat relativt unga arkiv. Flera
större myndighetsorganisationer har också
byggt upp en egen arkivfunktion där forskarservice ingår.
Nedlagda myndigheter, såväJ centrala som
regionala och lokala, är skyldiga att leverera
sina arkiv till arkivmyndigheten. Även en bolagisering av verksamheten innebär en nedläggning av den statliga delen och leverans till
arkivmyndighet skall ske.

Riksarkivet
Riksarkivet tillkom som särskild förvaltningsenhet i och med 1618 års kansliordning och
1878 blev Riksarkivet en sjäJvständig myndighet. Riksarkivet är central myndighet för det
statliga arkiwäsendet och har som sådan
sektorsansvar för arkivfrågor. Riksarkivet är
arkivdepå för den centrala statsförvaltningen,
och sedan den 1 juli 1995 ingår även Krigsarkivet som en avdelning i Riksarkivet. Riksarkivet förvarar också enskilda arkiv från företag, föreningar och organisationer.

Landsarkiven
Landsarkiven är de största regionala arkivinstitutionerna och förvarar bestånd från lokal
och regional statlig förvaltning från dess tillkomst, i många fall från 1600-talet. De äldsta
arkivbildarna är kyrkoarkiven, som kan ha
medeltida handlingar, och domstolar med
handlingar från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet.
Det finns landsarkiv på sju orter i landet:
Göteborg, Vadstena, Lund , Uppsala, Härnösand, Östersund och Visby. Det kommunala
Stockholms stadsarkiv fungerar som landsarkiv för Stockholms län och Malmö stadsarkiv
fungerar som arkivdepå för de statliga myndigheterna i Malmö stad. Det statliga materialet gällande Värmlands län kommer att överföras från Göteborgs landsarkiv till det landstingskommunala Värmlandsarkiv. Värmlandsarkiv fungerar i övrigt redan idag som landsarkiv för Värmlands län.

Kommunala arkiv
Kommunala arkiv förvaras av respektive
114

kommun. Kommunernas storlek och resurser
är skiftande och tillhandahållandet av handlingar ser olika ut. Många stora kommuner
och landsting har idag byggt upp arkivinstitutioner fullt i nivå med lanclsarkivens.

Enskilda arkiv
När det gäller enskilda arkiv är det inte helt
entydigt var de förvaras. Riksarkivet och
landsarkiven förvarar en betydande mängd
enskilda arkiv. De enskilda arkiven regleras
inte av någon lagstiftning förutom den som
regler ar de ekonomiska handlingar som är
nödvändiga för revision och skatteuppbörd.
Offentlighetsprincipen kan inte åberopas när
det gäller enskilda arkiv utan deras ägare avgör själva i vilken utsträcknin g och av vem
deras arkiv får utnyttjas för forskning. En del
företag och organisationer har byggt upp en
egen arkivorganisation med arkivdepåer för
förvaring och anställda arkivarier.
Ett sådant exempel är Stora Kopparbergs
Bergslags AB med arkivdepå i Falun. Andra
bolag har valt att leverera sina arkiv till särskilda företagsarkiv eller till den statliga arkivorganisationen.

Företagsarkiv
- öppna för forskning
Vid sidan av det statliga arkiwäsendet finns
det många exempel på goda enskilda initiativ
som verkar för att näringslivsarkiv bevaras
på ett bra sätt och hålls tillgängliga för forskning. Utan tillgång till de arkiv som skapats
genom näringsverksamhet får vi en skev och
ofullständig bild av samhället och dess utveckling. Här följer några exempel på enskilda arkiv som innehåller skogsh istoriskt intressanta arkivhandlingar. 11

Näringslivsarkiv i Norrland
Näringslivsarkiv i Norrland bildades 1985 och
ger norrländska företag möj lighet att förvara
sina arkivalier på ett säkert sätt. Arkivet är
beläget i Härnösand och är ett renodlat företagsarkiv. Här förvaras bland annat Mo och
Domsjö AB:s arkiv.

SCA Merlo arkiv
SCA Merlo arkiv är beläget i Timrå. Där förvaras Svenska Cellulosa Aktiebolagets arkiv från
1929. Även dess föregångare, dvs äldre skogsbaserade industriers arkiv, förvaras där.

Korsnäs AB arkiv
Korsnäs bildades 1855 för att ta tillvara skogstillgångarna i Dalarna. Arkivet finns på Lövstabruk i norra Uppland, och där förvaras också
många arkiv från bruksenheter som införlivats med Korsnäs, bland annat Gimo bruk,
Rånäs bruk och Österbybruk.

Stora Kopparbergs Bergslags AB arkiv
Stora Kopparbergs Bergslags AB har arkivdepå i Falun. Där förvaras även bolagets föregångares arkiv och arkivet omfattar ca 400
olika arkivbildare. En mycket fin och omfattande kart- och ritningssamling ingår i arkivet.

Örebro läns företagsarkiv
Örebro läns företagsarkiv bildades 1985 av
näringslivet i Örebro län. Ett flertal bruksarkiv
förvaras där, bland annat från Laxå bruk,
Svartå bruk och Ramshytte bruk.

Iggesunds bruk AB arkiv
lggesunds bruk grundades 1685. Från 1870talet förvaras där skogsindustriarkiv, bland
annat sågverks- och massaindustriers arkiv.
Från början av 1900-talet har skogsindustriverksamheten dominerat och sedan 1988 ingår lggesunds bruk AB i MoDokoncernen.

AssiDomäns centralarkiv
AssiDomän AB:s centralarkiv är beläget i Falun, och är f d Domänverkets arkiv. Där finns
skogskartor och handlingar främst från 1800och 1900-talet. De äldre delarna av arkivet
finns på Riksarkivet och tandsarkiven.

Stockholm Företag AB
I Stockholm finns Stockholm Företag AB som
tidigare hette Stockholms företagsminne.
Arkivet har funnits sedan 1974 och är regionalt baserat med inriktning på Stockholms
stad och län.

Värrnlandsarkiv
Värmlandsarkiv i Karlstad startade sin verksamhet 1971 som en sammanslutning av
bruksföretag med syfte att bevara bruksarkiv.
Sedan dess har verksamheten vidgats och
1986 blev landstinget huvudman. I dag fungerar Värmlandsarkiv som landsarkiv för Värmlands län. Värmlandsarkiv förvarar en betydande mängd bruks- och sågverksarkiv av
intresse för skogsforskare. Arkiven härrör
från 1600-talet och framåt. Dessutom är Värmlandsarkiv initiativtagare till Föreningen Bergslagsarkiv, som publicerar årsboken Bergslagsarkiv med uppsatser om bergslagen och dess
arkiv och historia.

Statliga arkivbildare
Bergskollegiums arkiv
Kammaren hade överinseende över bergslagen under 1500-taJet och början av 1600-talet.
Bergskollegium inrättades 1637 och erhöll
genom kunglig fullmakt utfärdad den 6 juli
1649 "wåld, makt och disposition" över kronans strömmar, skogar och allmänningar särdeles i närheten av bergverk, med skyldighet
att upprätta jorde- och bergsböcker med uppgifter om "allahanda bruk, gruvor och lägliga
strömmar, gods och skogar". Bergskollegium
drogs in år 1859 då näringsfrihet genomfördes inom bergshanteringen.
Arkivet förvaras hos Riksarkivet och innehåller bland annat register över bruks privilegier, handlingar rörande rekognitionsskogarna 1681-1806, inkomna relationer och rapporter från Bergslagen och dess bergmästare och
bergsfogdar, jordeböcker och rättsprotokoll.
Där finns även skogsundersökningar samt
berättelser om skogsbesiktning m m. 12

Bergmästarnas arkiv
I 1630-taJets organisation av svensk förvaltning indelades bergslagsorterna i olika distrikt ledda av en bergmästare som hade
översta tillsynen över bergshanteringen i distriktet. Denne skulle enligt instruktion från år
1669 utföra syne- och undersökningsförrättningar av gruvor och bruk, förrätta bruksvärderingar, övervaka kronoskogarna samt ha
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uppsikt över underlyd ande bergstjänst emän.
Bergmästaren avlämnade rapporter till bergskollegium . Denne v ar också d omare i gruvoch bergstingsrätt. Bergmästardistrikten var
i allmänhet indelade i bergsfögderier som förestods av en bergsfogde. Bergsfogdens främsta
uppgift var att svar a för up pbörden av skatter
från bergverk och bruk. Tjänst erna som
bergsfogdar drogs in 1855 och uppbördsverksamheten övergick till häradsskrivare och
krono fogdar. Bergsfiskaler fanns vid Sala silverbergslag och Stora Kopparbergslagen. De
skulle funger a som åklagare v id dessa bergverk och deras t jänster drogs in 1855.
Vid mitten av 1600-taJet var bergslagsort erna indelade i elva distrikt och vid mitten av
1700-talet tillkom ett tolfte. Dessa var: 1. Sala
silverbergslag (Sala gruva och stad samt tolv
om givande socknar); 2. Stora Kopparbergslagen (Falu gruva och st ad, Avest a gårmakeri
samt där underlydande socknar); 3. Nya Kopparberg (Ljusnar sbergs koppargruvor och
Hällefor s silververk samt Grythytte och Hjulsj ö bergslager); 4. Öster- och Västerbergslagen (Dalarna och v issa delar av Västmanland); 5. Nora och Linde bergslager (Närke
och Västergötland); 6. Värmlands ber gslag
(Värmland, Dalsland och Bohuslän) ; 7. Upplands med Roslagens bergslag (Uppland,
Gästrikland och Hälsingland); 8. Östergötlands samt Södermanlands bergslag (Östergötland, Söd ermanland, Kalmar och Jönköpings län); 9. Skåne bergslag (Skåne, Blekinge
och Halland samt Kronobergs län och Ädelfor s guldverk); 10. Västerbotten och lappmarkernas bergslag (Västerbottens och Norrbottens län) ; 11. Finlands bergslag; 12. Västernorrlands bergslag (Jämtland, Medelpad, Härj edalen och Ångermanland). Distrikten omreglerades 1854 och blev då nio stycken.
År 1874 skedde ytterligare en omorganisation
och landet indelades i sex bergslagsdist rikt.
Ber gm ästarna är sedan 1974 indelad e i två
distrikt, södra med säte i Falun och norra med
säte i Luleå. Arkiven är med få undantag levererade till landsarkiv fram till och med 1973.
I arkiven åt erfinns bland annat protokoll
från skogs besiktningar, skogsuppskattningar
och skogsutsyningar. Där finns också i kon116

ceptform de ämbetsberättelser som bergmäst aren sände till bergskollegium. Privilegieböcker och handlingar rörande gruvskogar
finns också, liksom ett omfattande aktmaterial om gruvor, hyttor och masugnar. 1J

Kammararkivet och
Kammarkollegiums arkiv
Kammar en var Gustav Vasas organ för finansförvaltningen och dit lämnade redovisningsskyldiga ämbetsmän räkenskaper för revider ing. År 1634 ombildades kammaren till Kammarkollegiet och blev ett av de fem rikskollegierna. Härur har en rad ämbetsverk utbrutits bland andra Bergskollegium och Kommerskollegium under 1600-taJet. Arkivet finns
förvarat hos Riksarkivet fram till 1880 och är
redovisat i olika d elarkiv. Följande delar är av
särskilt intresse för skogsfor skar e.
Rekognitionsskogsdivisionen (1820-1858)
bildades i syfte att påskynda försäljningen av
de s k rekognitionsskogarna. T illkomst en av
dessa skogar går tillbaka till 1600-talets slut.
Genom kungligt beslut 1690 och 1696 skulle
med några få undantag samtliga bruk och v issa gruvor som nyttjade kronans allmänningstrakter erlägga en rekognitionsavgift till kronan. Nyttjanderätten blev då mer eller mindre
permanent. År 1811 beslutade Kungl Maj:t att
bruksägarna skulle få skatteköpa de allmänningar bruken nyttjade. Arkivet innehåller bl a
protokoll, koncept samt liggare över rekognitionsskogar för perioden 1812-1842.
Kammarkollegiums avd elning för domänförvaltning, Domänavdelningen (1878-1882),
funger ade som centralstyrelse över domänerna och handlade ärenden angående utarrendering av kronans egendomar. Den slogs 1882
samman med Skogsstyrelsen och de bildade
tillsammans Domänstyrelsen. Arkivet innehåller bl a liggare över utarrenderade kronoegendomar samt handlingar rö rande sy ner
och besiktningar.

Kommittearkiv
Kommitteväsendet har en lång tradition och
stor bety delse i den svenska statsförvaltningen. Dess omfång och inriktning har växlat
över tiden och utredningar inom kansliets

ram förekom redan under Gustav Vasas tid.
Under 1600-talet utvecklades systemet med
kungliga kommitteer inom en rad olika områden. Senare fick ständerna ett stort inflytande
på kommitteväsendet och under 1800- och
1900-talet har kommitteväsendet expanderat
samtidigt som kommitteernas sammansättning har breddats. Kommitteväsendet har en
särställning i svenskt offentligt liv och har flera internationellt sett unika uppdrag.
Riksarkivet förvarar mer än 5 000 kommittearkiv. Beståndet är indelat i två avdelningar,
en ämnesordnad serie Äldre kommittearkiv
(ÄK) till och med år 1900 och en serie Yngre
lwmmittearhiv (YK) från och med år 1901. De
yngre kommittearkiven numreras löpande
efter den ordning i vilken de inkommit till riksarkivet. En hel del av kommittearkiven är av
intresse för skogsforskare.
Bland de äldre kommittearkiv handlar
kommittearkiv nr 397-422 om bergsbruk ur
olika aspekter. Här kan till exempel nämnas:
- Kommitterade ang "bergslagens underhållande" 1638
- Hammarkommissionen ang "de vid bergsbruken inritade missbruk" 1686
- Bergskommission i Värmland 1711
- Kungliga beredningen ang bergslagernas
hjälp 1767
- Bergskommission 1883.
Kommittearkiv nr 735-747 handlar om skogsoch jaktväsendet och torde innehålla många
intressanta uppgifter om skogen och synen
på densamma. Här finns bl a:
- Deputerade för utarbetande av en ny
skogsordning 1749
- Kommitterade ang mastskogarna i Skaraborgs län 1757
- Kommitterade för skogsordningarnas
överseende 1790
- Kommitterade för utarbetande av en ny
skogsordning 1792
- Kommitterade för överseende av de författningar som rör vården av kronans skogar 1798
- Landshövding N F von Schoultz besiktningsförättning å kronoskogar i Östergöt-

-

-

lands, Örebro och Skaraborgs län med anledning av en anhållan av Göta kanalbolag
1812
Kommitterade ang ekplantering på Visingsö 1834
Kommitte för avgivande av förslag till åtgärder för befrämjande av en förbättrad
skogshushållning 1855
Kommitte ang de norrländska skogsförhållandena 1868
Skogskommitten 1896

Bland yngre kommittearkiv som berör eller
direkt handlar om skogsfrågor finns det relativt rikligt av inom vitt skilda ämnen. Här kan
nämnas ämnen som skogsindustri, skogsforskning, skogsproduktion, skogsgödsling,
skogspolitik, skogstaxering, skogsträdsförädling och skogsvård. 14

Riksarkivets ämnessamlingar
Enligt tidigare ordningsprinciper inom arkivverksamhet lades handlingar som berörde ett
och samma ämne samman och detta ämne
bildade ett "arkiv". En sådan ämnessamling
omfattar fem volymer som behandlar skogsoch jaktväsen. I den ingår skogshushållningen i allmänhet, handlingar angående skogsåverkan, masthygge och sågverksanläggningar, jägeristaten och djurgårdar samt jakt. 15

Överjägmästares arkiv
Överjägmästare fanns i länen från 1683 och
fram till 1869 då de ersattes av sex skogsinspektörer som var direkt underställda skogsstyrelsen. Överjägmästarna skulle övervaka
kronans skogar, jakten och den underlydande
jägeripersonalen. Överjägmästarnas arkiv
förvaras i landsarkiven.
Arkiven innehåller bland annat de årsvisa
rapporter som jägmästarna i reviren var skyldiga att avge. Dessa återspeglar väl förändringar och skillnader i revirens miljöer. Jägmästarnas rapporter är detaljerade beskrivningar över revirens klimat och skogsmarkernas beskaffenhet. Av stort intresse är de utsyningshandlingar som finns över reviren och
deras kronoparker och bevakningstrakter.
Utsyningshandlingarna redogör noggrant för
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skogen och dess möjligheter till utveckling och
kan ses som embryon till de senare skogshushållningsplanerna. Arkiven innehåller även
korrespondens med de olika myndigheter och
instanser som var intressenter i skogen.

Revirens arkiv
Reviren inrättades formellt 1867 och många
av dem påbörjade sin verksamhet 1869. Före
1867 kallades reviren hejderier. Reviren omorganiserades ett flertal gånger under 1900-talet
och har därför ändrat gränser och tillhörighet. Arkiven finns i landsarkiven och innehåller bland annat skogsakter för kronoparker
och bevakningstrakter. Skogsakterna innehåller fastighets- och skogsindelningshandlingar,
arrendeavtal och markvärderingar. Från 1860talet börjar regelrätta skogshushållningsplaner förekomma mer allmänt. Dessa innehåller
beskrivningar över skogsområdens belägenhet, gränser och storlek. Planerna redovisar
skogens historik, markens och ståndskogens
beskaffenhet och dess möjligheter till utveckling. I skogshushållningsplanerna ingår även
beskrivningar av åldersklassfördelning samt
uppgjorda hyggesföljder. Revirarkiven innehåller ett tämligen rikt kartmaterial.

Skogskommissioners arkiv
Skogskommissioner tillsattes 1683 av Karl XI
för att gränslägga allmänningarna i landet,
dvs socken-, land skaps- och häradsallmänningarna. Kronan ansåg sig ha rätt till dessa,
s k skogsregal en. Socknen, häradet och landskapet fick behålla nyttjanderätten men endast till husbehov. Meningen var att södra
och mellersta Sverige skulle omfattas av skogskommissioner men bara vissa delar av arbetet hann slutföras. I norra delarna av landet
genomfördes istället avvittring (se avsnitt om
avvittringsrätters arkiv).
Skogskommissioner finns för Skaraborgs
län, Älvsborgs län, Upplands län, Västmanlands län samt delar av Östergötlands län och
Södermanlands län. Arkiven finns i Göteborgs landsarkiv, Uppsala landsarkiv samt i
Kammarkollegiets arkiv på Riksarkivet. Det
finns även föregångare som t ex Kommissionen över masthugget i Närke, Värmland, Väs118

tergötland och Dalsland 1674. Under 1730-talet återfick socknarna sina allmänningar och
från 1824 började kronan fördela häradsallmänningarna.

Avvittringsrätters arkiv
Gustav Vasas skogsregale förnyades år 1683
vilket aktualiserade behovet av avvittring
som skulle skilja kronans mark från den enskilda marken i norra Sverige. Genom lantmäteriförrättning skulle kronans jord systematiskt skiljas från de enskildas, v ilket gav upphov till gränstvister. Genom författning 1685
fastslogs att sådana tvister mellan kronan och
enskilda skulle lösas av domstol. Avvittringen
blev på så sätt en domstolsfråga. Avvittringsverket var i stort sett avslutat på 1930-talet.
Avvittringsrätterna har avsatt handlingar hos
landsarkiven i Härnösand och Östersund.

Skogsvårdsstyrelsers arkiv
I förarbetena till 1903 års lag angående vård
av de enskilda skogarna föreslogs inrättande
av skogsvårdsstyrelser, i regel en för varje län.
Förordningen om skogsvårdsstyrelser trädde
i kraft 1905. En skogsvårdsstyrelse skulle inrättas inom varje landstingsområde. Skogsvårdsstyrelserna förstatligad es helt 1981.
Deras uppgifter är att utöva uppsikt och kontroll över skogarna samt befrämja den enskilda skogshushållningen. De skall även bedriva
rådgivnings- och upplysningsverksamhet, anordna utbildning, beståndsvård och avverkning, bygga skogsvägar, främja åter växt och
kontrollera skogslagarnas efterlevnad . Skogsvårdsstyrelserna beslutar om statsbidrag till
enskilda för skogsförbättringsprojekt. Planering av skogsvägnätet sker i skogsvårdsstyrelsernas regi i samarbete med vägförvaltningen
och länets skogsägargrupper. Styrelserna
skall numera också svara för att "samhällets
skogsvårds politik omsätts i praktiskt handlande" (SFS 1981:581). Detta gör skogsvårdsstyrelserna intressanta ur forskningssynpunkt då man i deras arkiv kan finna material rörande landets totala skogsbestånd.
Anmälan om avverkning inges till skogsvårdsstyrelse för i stort sett alla avverkningar från år 1975. Dessa utgör underlag för be-

dömningar av olika. slag med hänsyn till skogsvårdens skilda aspekter. Skogsvårdsstyrelsen
biträder vid upprättande av skogsbruksplaner för det enskilda skogsbruket. Planen består av grundinformation om skogstillgångarna, åtgärdsförslag m m. Skogsvårdsorganisationen ska.Il från 1981 genomföra översiktliga
skogsinventeringar (ÖSI) avseende landets
privatskogar. Dessa ersätter de tidigare områdesvisa skogshushållningsplanerna. ÖSI skall
främst användas som underlag för skoglig
planläggning. ÖSI avbröts dock innan inventeringarna var avslutade.
Det finns även ett omfattande material rörande stämpling och bidragsförmedling. Uppgifter om skogsdikning, skogsvägar och statistiska data finns också i arkiven. Arkiven förvaras hos respektive myndighet.

Nya Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen tillkom 194 l och är central
förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket samt chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna. Den skall leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket samt bedriva prognosverksamhet för skogsbruket och
för samhällets och näringslivets planering på
områden med anknytning till skogsbruket. Den
skall även tillhandahålla underlag för skogsbruket och ha tillsyn över virkesmätningen.
Skogsstyrelsen skall dessutom tillgodose
skogsbrukets behov av skogsodlingsmaterial
samt vidta åtgärder för att bevara den ärftliga
variationen hos de inhemska skogsträden.
Skogsstyrelsen är belägen i Jönköping och
förvarar där sitt eget arkiv.

Domkapitel - Stiftsnämnd
Kyrkan har en lång tradition som skogsägare
av stora mått och förvaltningen av kyrkans
skogar stärktes genom att stiftsnämnderna
tillkom 1933. Dessa skulle bestå av fem ledamöter som var kunniga i skogs- och lantbruk.
Nämnderna skulle bistå pastoraten med en
mer planmässig förvaltning av kyrkans egendomar. Stiftsnämnden skulle ha stiftsjägmästare anställd. Före 1933 sköttes vården av kyrkans skogar av domkapitlet i visst samarbete
med länsstyrelserna. Stiftsnämnderna upp-

hörde 1989 och ersattes av de då nyinrättade
egendomsnämnderna. Egendomsnämnderna
har övertagit ett omfattande aktmaterial
rörande kyrkans jord och skog från stiftsnämnderna. Dessa arkiv förvaras hos stiftssamfälligheterna.

Häradsrätterna
Häradsrätterna utgjorde en fortsättning på
medeltidens ting och bestod av en domare
samt en nämnd av bönder från de socknar
som ingick i häradet. I de gamla städerna
fanns motsvarande rådhusrätter. Rådhusoch häradsrätter upphörde med införandet
av tingsrätter 1971.
Häradsrätterna handhade, liksom alla övriga brottmål, brott mot skogsförordningarna.
Det finns en mångfald brott som rör skogen
och som är protokollförda i domböckerna. De
ingår i en löpande följd av allehanda mål och
är därför svåra att finna. John Lindner har i
sin krönika om den bohuslänska skogen redogjort för ett otal fall i de bohuslänska häradsrätterna rörande tvister, olovliga hyggen,
skogsbränder och skadegörelse av olika slag.
Domböckerna finns i landsarkiven. 16

Domänstyrelsens arkiv
Domänstyrelsen bildades 1882 ur den enhet i
kammarkollegium som handhade förvaltningen av statens sl<ogar och jordbruk. Den 1859
inrättade Skogsstyrelsen uppgick 1883 i Domänstyrelsen. Domänstyrelsen skulle främja
en ändamålsenlig skogshushållning och jaktvård i landet. Domänstyrelsen blev ett affärsdrivande verk år 1912 och samverkade senare med ASSI, och från 1969 drevs Domänverket helt affärsmässigt. De bedrev skogsbruk
och virkesförädling och förvaltade de allmänna skogarna. ASSI bildades 1942 för att överta den förut av Domänstyrelsen bedrivna
skogsindustriella rörelsen. Domänstyrelsen
bolagiserades 1992. Omfattande leveranser
till landsarkiven har därefter skett.

Länsstyrelsers arkiv
Landshövdingeämbetet inrättades år 1634
och fick instruktion 1635. Landshövdingen
eller Kungl Majestäts Befallningshavare, skul119

le verkställa beslut i länet. Från början delades
arbetet på en förvaltande och verkställande
funktion, kallad landskansli, och en kameral
funktion, kallad landskontor. Länsförvaltningen ansvarade för de flesta administrativa göromål inom länet förutom rättsskipningen som
ombesörjdes av härads- och rådhusrätter.
Handlingar rörande skogen finns till stö rst a delen i landskansliernas arkiv men även i
landskontorens. Ofta är de förtecknade under
"ämnesordnade handlingar" och kan ha rubriker som: bärande träd, allmänna skogar,
skogsutsyningshandlingar, handlingar angående kronoparker eller handlingar rörande
ekparker. Där finns även skogsrannsakningarna som ger noggranna uppgifter om gränser,
marker, skogens tillstånd och trädens art m m.
Skogsr äkningar samt handlingar angåend e
skogsutsyning med protoko ll och sär skilda
handlingar rö rande ekutsyning och utsyning
av skeppsvirke finns också. I landskon toren
finns ofta handlingar r örande länens skogsplanteringskassa. Enligt 1805 års skogsstadga
skulle kronan sälja den skog som kunde undvaras på auktion och d essa medel skulle tillfalla en s k skogsplanteringskassa. Handlingar angående ekeskogslösen, när skattebönder
genom förordning 1830 fic k rätt att lösa in
ekskog och masteträd, finns också. Arkiven
förvaras i landsarkiven.

Lantmäteriets arkiv
Den första lantmäteriförordningen utfärdades
1628 och grundlade två stora projekt, d et geografiska och det geom etriska kartverket. Av
stor betyd else blev den geometriska kartläggningen som tillsammans med jordeböckerna
främst hade skattläggning som syfte. Genom
den översiktliga geogr afiska kartläggningen
från 1643 skulle bland annat landets skogar
kartläggas och anges till läge och namn. Enligt
1766 år s lantmäteriförordning skulle det göras avmätningar på bland annat kronoskogar
och allmänningar.
Kartorna illustrerar väl utvecklingen av
markanvändande och ekonomi. Under 1700talet växte lantmäteriet med provinskontor i
residensstäderna och där finns än idag ett rikt
kartmaterial förvarat i original. Från länskon120

toren skulle renoverade (renritade) exemplar
av kartorna sändas till lantmäteriverket i
Stockholm. Numera är lantmäteriverket beläget i Gävle. Där förvaras kartor och akter från
äldsta tid och framåt.

Hur forskar man i arkiv?
Denna guide till skogshisto risk arkivforskning
är inte heltäckande utan källor till forskning
finns hos främst bolag och andra företag. Det
kan också finnas fler statliga arkiv där skogshistori skt material ingår. Som jag nämnde i
inledningen finns handlingar som ber ör skogen på ett antal olika ställen och i många olika arkiv. Det finns goda möjligheter att hitta
dolda skatter som kan tillföra skogshistorisk
fo rskning ytterligare kunskap.
När man skall forska i arkiv är det bra om
man på ett tidigt stadium lär sig att utnyttj a
arkivförteckningarna. Dessa är fo rskarens
främsta och mest grundläggande hjälpmedel.
Redovisningen av innehållet i arkivet sker
serievis och varje serie ställs upp och redovisas separat i arkivförteckningen. Serierna är
o rdnade enligt en bestämd förteckningsplan
som kallas allmänna arkivschemat och som för
samman serierna i vissa huvudavdelningar.
Huvudavdelningarna utgår från det sätt på
vilket förvaltning och myndigheter handlägger ärenden och fattar beslut. Huvudavdelningarna har allmänt använts sedan sekelskiftet men har sedan dess genomgått ett antal
förändringar, senast 1 juli 1991 då arkivlagen
trädde i kraft . Allmänna arkivschemat används, med få undantag, överallt i statsförvaltningen och även av de flesta arkivbildare
inom näringslivet. Det är till god hjälp vid arkivforskning om man lär sig huvudavdelningarna.
A. Protokoll och föredragningslist or
B. Utgående handlingar
C. Diarier
D. Register och liggare
E. Inkomna handlingar
F. Handlingar ordnade efter ämne
G.Räkenskaper
Ö. Övriga handlingar

Rätt utnyttjad kan arkivförteckningen ge forskar en många nyttiga upplysningar. Den visar
vilka serier som hör ihop och vilka som eventuellt avlöser var andra. Förteckningsbladet
har också en anmärkningskolumn där man
ofta kan hitta väsentliga noteringar om innehållet i en volym. Förteckningen visar också
om det finns diarier, register eller andra sökvägar in i handlingarna som arkiv bildaren
själv en gång har skapat. Enskilda arkivbildare
har tagit över det ursprungligen statliga systemet att ordna, förteckna och redovisa arkiv.
Viktigt att tänka på när man forskar i arkiv är
att arkivalier ofta är sköra ting som skall behandlas som de dyrbara och unika ting de är.

Hjälpmedel för forskning
Den nationella arkivdatabasen (NAD) innehåller information från svenska arkiv samlad på
CD. Den innehåller :
- Adressregister med information om institutioner som för varar och tillhandahåller arkiv, deras adresser och telefonnummer.
- Arki vregister som ger generell information
om arkivbestånd, deras arkivbildare, fysiska omfång, tidsomfång m m.
- Arkivförteckningar med information på volymnivå för ett mindre antal arkiv.
- SVAR-förteckningar över de arkiv som finns
tillgängliga på mikrokort och kan lånas eller köpas från Svensk arkivinformation.
- Administrationshistorik över ett antal myndigheter.
- Historisk-topografisk databas med information om hur olika administrativa gränser
förändrats genom tiderna. Informationen
sträcker sig från början av 1600-talet och
fram till idag.

lnformationen kommer från Riksarkivet, landsarkiven, Krigsarkivet, flera stadsarkiv, museiarkiven, folkrörelsearkiven, universitetsbiblioteken med flera. Informationen kommer antingen från arkivinstitutionerna eller från databaser som samlat in uppgifter från olika arkiv.
Informationen samlas och förnyas årligen.
A rkiv som tidigare fått sökas på hundratals
olika institutioner kan nu återsökas på ett ef-

fektivt sätt i ett enda sammanhang. De många
sökmöjligheterna på NAD-skivan ger en god
överblick samt skapar förutsättningar för att
snabbt hitta adekvat information.
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Il. Vad är skogshistoria
och vad kan den användas till?
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Skogshistoria i ett agrarhistoriskt
perspektiv
Janken Myrdal

Ämnets kärna
Jag skall försöka definiera ämnet skogshistoria, konkretisera denna definition samt föreslå
framtida forskning. Min synvinkel är systervetenskapens, agrarhistoriens.
En ämnesdefinition är nödvändig för varje
vetenskap som vill hävda sin ställning som
särskild disciplin. Detta utesluter inte tvärvetenskapliga ansatser, snarare är det en förutsättning för sådana. Ofta försöker man definiera ämnen genom gränsdragningar, men
enligt min uppfattning kan sådana försök bli
mer till hinder än hjälp. Gränsdragningen
kommer av en del att kännas för snäv, och av
andra anses den upphäva ämnets särart eftersom den är för vid. Ett annat och mera ändamålsenligt sätt att definiera ämnet är att identifiera dess kärna och låta gränserna få förbli
flytande.
Skogshistoria befinner sig mer än de flesta
ämnen i gränsområdet mellan naturvetenskap å ena sidan och samhällsvetenskap och
humaniora å den andra. Ofta krävs en tvärvetenskaplig ansats. Jag betraktar ämnet som
en humanvetenskap eftersom det handlar om
människan i skogen. Det är både praktiskt
och logiskt att likställa "skogshistoria" med
andra grenar av det stora stamträd som det
övergripande ämnet "historia" utgör: industrihistoria, idehistoria, teknikhistoria, konsthistoria etc. Dessa ämnen handlar alla om
människans aktivitet.
En sådan definition kräver ett särskiljande
av det som är "skogens historia" i sig. Denna
bör då räknas till naturhistorien, som krono-

logiskt sträcker sig tillbaka till långt före människornas ankomst. Naturhistoriska riksmuseet är en replipunkt för denna typ av vetenskap, liksom många av de naturvetenskapliga
institutionerna.
Självklart finns en stor överlappning mellan skogshistoria och skogens naturhistoria,
inte minst i studiet av kulturskogen - den som
skapats i samspelet mellan människa och
natur. Poängen med att skilja ämnena åt, åtminstone i princip, är att man därigenom
ansluter sig till den normala uppdelningen mellan naturhistoria och (människans) historia.
Inom det övergripande ämnet historia utmärks skogshistoria genom kopplingen till
människans bruk av skogen i vid mening. Skogen ger förutom materiella nyttigheter också
föreställningar som folktro, men jag anser att
produktionen i skogen bör vara kärnan i ämnet.
Skogshistoria tar upp sambandet människanatur, men också förhållandet människa-männ iska inom produktionen. I det sistnämnda
inbegrips sociala frågor, ägarförhållande etc.
I ämnets periferi ligger industri- och hantverkshistoria, men hantverk som räfsmakare
eller träskomakare kan aldrig utgöra ämnets
kärna.
Sverige sträcker sig över flera klimat- och
växtlighetsgränser. Skogshistoria kan självklart inte begränsas till en viss del av Sverige.
I ett längre historiskt perspektiv har skogarna
i Syd- och Mellansverige spelat den största
rollen för människorna, i ett kortare historiskt
perspektiv tillkommer den rollen i högre grad
de nordsvenska skogarna.
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Skogshistoria och agrarhistoria
Agrarhistoria och skogshistoria är de närmaste syskonvetenskaperna, och jag skall i det
följande ägna särskild uppmärksamhet åt att
jämföra de båda.
Att produktionen och de areella näringarna står i centrum för båda ämnena skiljer dem
från allmän landsbygdshistoria eller socialhistoria med landsbygdsinriktning. Gränsdragningen mellan de båda syster vetenskaperna är delvis självklar, delvis omöj lig. Det
självklara är att skogshistoria inte behandlar
den fasta åkerns produkter, agrarhistoria håller inte på med det industriella skogsbruket.
Den omöjliga avgränsningen ligger i det mångsidiga utnyttjandet av utmarkerna före den
industriella epoken. Man kan uttrycka det
som två mängder där den gemensamma delmängden är det äldre utmarksutnyttjandet.
Svedjebruk, skogsbete, utängar, lövtäkt, hägnadsvirke tillhör det gemensamma fältet.
Från och med 1800-talets senare hälft börjar skogshistorien gradvis separeras från
jordbrukshistorien. Det industriella skogsbruket framträder som en särskild näring. Men
skogsbruket är fortfarande en viktig del av
ekonomin för många b önder, och separationen mellan skogs- och jordbruk är inte alls
fullständig.

Inmark och utmark
För att förstå det skogshistoriska forskningsområdet, och dess förhållande till det agrarhistoriska, är begreppen inmark och utmark
centrala. Enkelt uttryckt var inmarken den
intensivt brukade åkern och de hävdade ängarna. Till detta område hade boskapen inte
till träde annat än under v issa perioder. Utmarken var allt därutanför, i större delen av
Sverige huvudsakligen skogsmark.
Det finns en viktig begreppslig skillnad mellan det som i mellersta och norra Skandinavien
kallas utmark, och det som längre söderut var
extensivt utnyttjade områden mellan byarna.
I större delen av Sverige var hägnaden runt
inmarken det särskiljande mellan utmark och
inmark, och det viktigaste sättet att hålla boskapen borta från grödorna. Hägnaderna kom
därför att spela en särskild roll i den svenska
byorganisationen. Detta hör delvis samman
med att man kunde ha mycket hägnader i
mellersta och norra Skandinavien. Hankgärdesgården går förhållandevis snabbt att bygga
och kräver god tillgång på skog. 1
I de hägnadstäta delarna av Sverige fanns
åtminstone under senare tid oftast barn eller
kvinnor som vallhjon. Längre söderut, från
Skåne ned till Tyskland, spelade den vuxna
manliga herden en större roll vilket gav en effektivare vallning.2 I dessa
områden var hägnadstätheten betydligt lägre. På elen
uppodlade slätten fanns det
brist på hägnadsvirke och
X
man föredrog ofta arbetskrävande men virkesbesparande
typer av hägnader som flätgärdesgårdar.
Det mera fullständigt utnyttjande landskapet tog sig
uttryck i en gradvis övergång
U TMAll'..,K.
i landskapet från de intensivt
utnyttjade markerna till de
extensivt.3 I en sådan fullt ut-

Modell av en by med inmark
och utmark.
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nyttjad bygd kommer betet på trädor och lindor att spela en större roll, och vi möter aldrig de vidsträckta utmarker som är typiska för
större delen av Skandinavien. I England var det
istället ofta skogen som var inhägnad.
För exempelvis en tysk forskare är den närmaste synonymen till utmarken ofta allmänningar, men detta är inte någon lyckad översättning eftersom man i det ena fallet delar in efter
nyttjande och i det andra efter ägoförhållanden. Det är bättre att tala om marginaljordar.
I mellersta och norra Skandinavien finns en
avgörande skillnad mellan inmark och utmark, med gärdesgården som gräns (en gräns
som var föränderlig). Över stora delar av det
uppodlade Europa fanns i byarna en mer
gradvis övergång från åkrarna runt gården till
de längre bort liggande marginaljordarna.

lnmarken
I det svenska allmogesamhället utmärktes
inmarken av:
1) Förhållandevis ensidigt och intensivt utnyttjande.
2) Huvuddelen av livsmedelsförsörjningen
kom därifrån.
Det ensidiga utnyttjandet bestod i att man
koncentrerade sig på odlingsväxter och foder.
En del andra resurser utnyttjades, men dessa
var underordnade. lnmarkens utformning

bestämdes av att betydande arbetsinsatser
ägnades åt att omforma dessa marker efter
människornas behov: stenröjning, gödsling,
dikning.
Nästan all säd och större delen av boskapens vinterfoder producerades på den skyddade inmarken. Att konstatera att huvuddelen av livsmedelsförsörjningen kom från inmarken innebär naturligtvis inte någon värdering som säger att inmarken var viktigare än
utmarken. Bedömningar om vad som är viktigast måste alltid ställas emot frågan om vad
man bedömer: kaloriproduktion, total landskapspåverkan, möjligheter till inkomster,
biologisk diversitet etc.
Jag kommer att exemplifiera med två aspekter. Kaloriproduktion och arbetsmängd. En
detaljerad presentation av underlaget till dessa
skattningar kommer att ske på annat håll.
Kaloriproduktionen har av olika forskare
skattats främst med material från 1500- och
1600-talen. De flesta av de undersökningar
som utgår från produktionen visar att omkring hälften av kalorimängden kom från sädesodlingen. Av resten kom det mesta från
boskapsskötseln. Undersökningar som istället
utgår från konsumtionen visar att tre fjärdedelar eller mer av kaloriintaget kom från sädesodling.4 Det sistnämnda är närmast den
faktiska fördelningen.
Beräkningar av arbetsmängder har skett
med utgångspunkt från bondedagböcker från

Odling på inmarke11. Ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, trenonde boken, åttonde kapitlet "Om olika sätt att bärga skörden".
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1800-talet och början av 1900-taJet. Dessa ger
en grov uppfattning om fördelningen av männens arbetsinsatser. Inom Nordiska museets
bondedagboks projekt utvecklades en metod
för att beräkna tidsåtgången, och hittills har
dagböcker från ett tiotal gårdar bearbetats,
några av dem för flera o lika per ioder. Det
visar sig att den registrerade arbetsfördelningen i sina huvuddrag är likartad. Av årets
arbetsdagar ägnades en fjärdedel åt jord bearbetning, till skörd och tröskning gick omkring
eller knappt en tiondel av dagarna. Hägnadsarbete krävde 2-3 procent av männens arbetsdagar. Slåttern t og omkring en tiondel av
arbetsdagarna, övrig boskapsskötsel ( främst
slakt) endast omkring ett par procent. Skogsarbetet uppvisar en intressant variation. Här
finns dels en "normal" arbetsmängd på omkring 5-10 procent av årets arbetsdagar på
flera av gårdarna, men på de gårdar som
exploaterade skogen för avsalu eller för att
betala skatt (kol, timmer) ägnades 15-25 procent av männens dagsverken åt skogen.'
lnmarkens över vikt vad gäller kaloriproduktionen och andelen av männens arbetsinsat ser betingades av att denna mark ny ttjades intensivt och för produktion av livsmedel.
Samtidigt måste det påpekas att vi här inte får
några absoluta värden. Livsmedelsmängden
kan mätas på olika sätt. Kvinnornas arbetskraft ingår, på grund av källmaterialet, inte i
beräkningen. Kvinnorna har i hög grad ägnat
sig åt boskapsskötseln. Dessutom visar arbetstidens fördelning att livsmedelsproduktionen
förvisso dominerar för männen, men också att
den endast tog drygt hälften av arbetsdagarna.

Utmarken
I samma termer skulle man kunna säga att
utmarkerna karakteriseras av:
1) Mångsidigt utnyttjande.
2) Expansionsutrymme.
Idag har däremot skogsmarken genomgått sin
neolitiska revolution, här odlas virke eller trämassa. Hela naturen omvandlas för att tjäna
detta tämligen ensidiga utnyttjande.
I det tidigare allmogesamhället var skogs128

markerna inte bara ett virkesförråd. Här fanns
en mängd resurser tillgängliga, i den meningen att de kunde exploateras utan de intensiva
och konstanta arbetsinvesteringar som inmarken krävde. Detta innebar också att det
var resurser man kunde välja att utnyttja eller
avstå från att utnyttja.
Förutom virke till byggnader behövdes virke till hägnader. Hela redskapskulturen var en
träkultur. Man letade ämnen till plogar, räfsor,
skålar o.s.v. i skogen. Här fanns jaktmarker
och fiskevatten. Trä användes till tjära och
pottaska. Mängder av trä gick åt till eldbrand.
I skogen växte medicinalväxter, där samlade
man bär och hämtade bisvärmar. 1detta mångfacetterade utnyttjande ingick svedjebruket,
en sädesodling på brända skogsytor. Den kanske viktigaste resursen för livsmedelsproduktionen var skogs betet, då djuren under större delen av sommaren vistades på skogen.
Mångsidighet i möjliga resurser och utmarkens väldiga omfattning jämfört med inmarken medförde att hela utmarkens resurser inte kunde utnyttjas på grund av de gränser som elen tillgängliga arbetstiden satte när den intensivt brukade inmarken väl krävt
sitt. Detta medförde i sin tur att utmarken alltid kunde exploateras lite till. Ytterligare en
nisch kunde öppnas, eller redan befintligt utnyttjande kunde vidgas till en helt ny skala.
Här måste man hejda sig för att peka på en
viktig skillnad som framträder med den ökade samhälleliga arbetsdelningen. Det mångsidiga utnyttjandet för egenbruk hade en annan
karaktär än utnyttjandet av utmarksresurser
för försälj ning eller skattebetalning. Det sistnämnda innebar en exploatering i större skala, och fram för allt att en stor mängd produkter skull e föras ut ur lokalsamhället . Detta
krävde samhälleliga förändringar både lokalt
och på överregional nivå. På lokal nivå måste
ett kunnande etableras, lämpliga markområden förberedas, äganderätt utredas och fastställas. I förhållandet mellan lokal och överregional nivå måste en infrastruktur etableras,
med handelsvägar, transportmöjligheter, kreditflöden och andra överenskommelser. På
överregional nivå måste det finnas en efterfrågan omvandlad till en effektiv marknad - an-

Odling på utmarken. Ur Olaus Magnus 1/istoria om de nordiska folken, tre/tonde boken, femte kapitlet
"Om svedjeland I skogarna "

tingen kommersiellt eller organiserat genom
staten.
Detta var alls inga självklarheter i allmogesamhället, vilket innebar att den intensiva exploatering av utmarken, för att "exportera" en
produkt ur lokalsamhället, normalt utvecklades som en regional specialisering. Just genom att de ovan nämnda förutsättningarna
hade etablerats fick en region ett övertag
över en annan region, trots att den sistnämnda kunde ha nästan exakt samma naturförutsättningar. Detta är en huvudförklaring till
den utpräglade regionala specialisering i
"kommersiellt" utnyttjande av utmarkens resurser som vi finner i allmogesamhället. En
sådan regional specialisering kunde vara konstant, men vi finner också växlingar, där en region avlöser en annan. Ett exempel är produktionen av tjära för export som slog igenom i
Österbotten på 1600-talet och först tvåhundra år senare i Västerbotten.
En sådan specialiserad produktion innebär
också att vi i utmarken kan finna intensivt utnyttjande av en viss nisch, vilket förklarar de
under historien regelbundet återkommande
diskussionerna om att skogsmarken var överexploaterad. Överexploateringen gällde alltid
en bestämd resurs, till exempel träd av en
viss grovlek.
Den här skisserade skillnaden mellan inmark och utmark skall inte överdrivas. Vi finner extensivt utnyttjande i inmarken (lindbruk) och som nämnts relativt intensivt utnyttjade fläckar på utmarken. Men i sina hu-

vuddrag fångar den en central dynamik, och
innebär också att vi måste se inmark och utmark som en enhet där de båda huvudtyperna av mark kompletterar varandra.

Den historiska utvecklingen
En mycket snabb skiss av den historiska utvecklingen ger en ytterligare dimension. Jag
bygger här i hög grad på den diskussion som
skett inom Skogs- och lantbrukshistoriska
seminariet under senare år.6
Den tidigmedeltida agrarrevolutionen
medförde en förtätning av bebyggelsen. De av
stora skogsmarker åtskilda bygderna växte
gradvis samman. Orsaken var delvis befolkningstillväxt, delvis agrarteknisk utveckling.
En bidragande orsak var det starkare rättsliga
skydd som statsmakten från denna tid gav
över hela territoriet. Delar av utmarken omvandlades till inmark och skogsbetet utsträckte sig över allt större områden.
Senmedeltidens ödeläggelse gick i första
hand ut över de senast upptagna nybyggena,
som låg i de åt människorna erövrade skogsområdena. Samtidigt innebar senmedeltiden
en ökande kommersialisering, i meningen utbyte av varor och relativt ökad icke-agrar produktion. Den icke-agrara sektorn drabbades
mindre hårt av nedgången. Det sker därför en
relativt ökad exploatering av utmarkens resurser för andra produkter än livsmedel. I den
europeiska forskningen, inte minst den engelska medeltidsforskningen, framhävs idag allt
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mer marginalområdets dynamiska roll under
senmedeltiden.7
1500-talet innebar en ny agrar expansion
över utmarken. Fäboddriften fick ett genombrott i stora delar av landet. Svedjandet för
ängsmark och betesmark var betydande. Boskapsskötseln ökade i skogsområdena, och
skogen öppnades mer för bete och slåtter.
Exploateringen av utmarken ökade (delvis
genom att den omvandlades till inmark), och
det var en ökad livsmedelsproduktion som
stod i centrum för expansionen. Den tekniska
omvandlingen kan ha haft en viss betydelse,
men statsmaktens roll skall inte underskattas.
Kronan lade beslag på stora delar av utmarken och gynnade där nyodlingar.8
1500-tal ets expansion mot utmarkerna
blev en förutsättning för 1600-talets fortsatta
expansion, som kom att få en annan inriktning. Lars-Olof Larsson och Nils-Erik Villstrand har visat att det skedde en kraftig ökning av utmarksexploateringen och nu var
det andra nischer än de som gav livsmedel
som utnyttjades.9 Produktionen av exempelvis pottaska, skeppsvirke, tjära, beck och träkol ökade. Inte minst det sistnämnda var av
betydelse eftersom tillverkning och transport
av träkol krävde den största arbetsinsatsen i
produktionen av järn. En förklaring till den
förändrade exploateringen av utmarken är att
stormaktstiden medförde en inhemsk mobilisering av tillgängliga resurser. Här var utmarkens tillgängliga, och ännu inte exploaterade,
resurser viktiga. Samtidigt motarbetades produkt ionen av livsmedel på utmarken, i form
av svedjebruk, åtminstone när den stod i motsättning till produktionen av andra nyttigheter.
Med den agrara expansionen från mitten
av 1700-talet kom en ny våg av exploatering
av utmarken inriktad på livsmedelsproduktion. Fäbodväsendet nådde, där det inte redan konkurrerats ut av annan verksamhet, en
maximal utbredning. Under hela 1700-talet
kämpade bönderna för svedjebrukets frisläppande, och denna brukningsform blev en
av de viktigaste metoderna att öppna landskapet under odlingsexpansionen. Parallellt
med svedjandet slog brännodling på mossar
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igenom under början av 1800-talet. "Förhagningen" av utmarken tog fart, d.v.s. omvandlingen av det fria betet till det mera hårdexploaterade inhägnade betet. JO Befolkningstillväxt och bebyggelse nådde sin maximala nivå
på landsbygden, och metoderna för att exploatera landskapet, inte minst för livsmedelsproduktion, nådde en höjdpunkt.
Så skedde åter en omsvängning från livsmedelsproduktion till sekundärproduktion,
och denna gång förefaller den vara defini tiv.
Ett exempel är den nya stängsellagen 1857, då
kravet att hägna övergick från sädesodlaren
t ill boskapsägaren. Därmed hade den rättsliga grunden för skogs betet ryckts undan, och
den urgamla gränsen mellan utmark och inmark punkterats. Betet fördes alltmer över till
beteshagar. En rad andra former av ut marksutnyttj ande försvann: svedjebruk, träkolstillverknin g etc. Skogen reser verades för den
intensiva och ensidiga produktion, som gav
underlag för vår tids skogsindustri.
Här har jag koncentrerat mig på två viktiga
faktorer för skogshistor ien: befolkningsutvecklingen och samhällets gradvis ökande
icke-agrara andel. Befolkningstillväxten och
dess behov av försörjning var en avgörande
faktor för landskapets ny ttjandegrad . En
gradvis ökad efterfrågan på andra produkter
kom att öka trycket mot utmarken. Växlingen
mellan en inriktning mot livsmedelsproduktion och en inriktning mot uttag av andra resurser skall inte överdrivas, men den visar på
utmarken som ett viktigt ständigt närvarande
expansionsutrymme.

Källmaterial och metoder

Om det som i första hand definierar en disciplin är ämnesområdet, är metoderna och
mater ialkännedomen den yrkeskunskap som
under visningen förmedlar. Dessa kunskaper
kommer ofta att fungera som sammanhållande
kitt i enskilda forskargrupper. En sådan inriktning kan därför växla historiografiskt och även
mellan olika orter inom samma ämne.
Jag skall ta upp några exempel på källmaterial som kan spela en roll för skogshistorisk
forskning.

* För förhistoria och även medeltid är det arkeologiska materialet det viktigaste. Riksantikvarieämbetet kommer de närmaste
åren förhoppningsvis att genomföra en
landskapsinventering. Det är viktigt att
denna tar upp både utmark och in mark så
långt det är möjligt.

* Utförliga räkenskaper får vi från 1500-talet.
Dessa ger detaljerade upplysningar om
produktionen på storgårdarna. Här kan vi
för första gången sätta mängduppgifter på
vissa av utmarkens resurser.

* 1600-talet ger de första storskaliga bykartorna, och med 1700-talets skifteskartor ges
en mer fullständig redovisning av utmarken. En systematisk genomgång av dessa
ger ingångar till frågor som vilka typer av
skog man haft och exploaterat i bondesamhället.

* Från slutet av 1700-talet och framför allt
från 1800-talet finns bondedagböcker från
olika delar av landet. 1dessa registrerade
dagboksskrivarna ofta sina dagliga sysslor,
och vi kan för första gången få en detaljerad beskrivning av arbetsårets gång för
männen.

* Forskningen måste i högre grad använda
bildmaterial. Från slutet av 1700-talet blir
landskapsmotiv viktiga i svensk konst. Att
kombinera kartor och avbildningar från
samma plats är ett framtidsperspektiv. Viktiga källkritiska problem med bildmaterialet måste först lösas, framför allt rörande
inspiration från andra länder och förekomsten av konstnärliga schabloner. Tyvärr har
konsthistorikerna ännu inte blivit intresserade av så prosaiska saker som bildernas
eventuella samband med samtida landskap. Fotografiskt material sträcker sig inte
mer än hundra år tillbaka i tiden men är
användbart för det korta tidsperspektivet.

* Naturvetenskapliga metoder som dendrokronologi och paleobotanik har givit nya
möjligheter att besvara frågor om historisk
utveckling. Dessa metoder är särskilt viktiga inom skogshistoria.

Ett par forskningsuppgifter

En av de stora uppgifterna som den skogshistoriska forskningen står inför är att utforska
det vardagliga skogsutnyttjandet, med dess
enorma mångsidighet och regionala variationsrikedom.
Ett viktigt källmaterial är, som nämnts, bondedagböckerna. Här kan vi exempelvis studera hur skogsarbetet kunde fungera som dragspelet i gårdens arbete. Gustaf Persson i Visnums-Kil i Värmland skrev dagbok i början av
1800-talet, och arbetstidens fördelning har
ägnats en detaljerad studie. 11 När Gustaf skulle genomföra sitt livs dittills största investering, bygget av det nya huset 1832, började
han förbereda denna investering långt dessförinnan. Under de föregående åren lade han
extra mycket arbete på att reparera gärdesgårdar och på att hugga ved. Det året då husbygget pågick kunde han därför minska insatserna för vedhuggning och gärdesgårdsreparationer till det minimala. Det året högg han
inte heller någon svedja vilket han annars
brukade göra varje år. Han kunde utnyttja
skogsarbetets flexibilitet för att ge arbetsutrymme för den stora investeringen.
En annan forskningsgren jag skulle vilja se
mer av är etnobotaniken, som är ett uttryck
för en systematisk kombination av naturvetenskap och humaniora. I Danmark och Norge har man utgivit etnobotaniska standardverk.'2 Arbetsmetoden är att gå igenom det
etnologiska uppteckningsmaterialet för att se
vad olika träslag och örter användes till, och
sedan göra en flora där ingången är de olika
växterna med deras användningsområden.
En enorm rikedom av skiftande användningsområden framträder.
Etnobotaniken skulle kunna utvidgas genom att man gick ett steg vidare och använde
de samlingar av föremål som finns på museerna. Därigenom skulle man få en källkritisk
kontroll av de etnologiska uppteckningarna,
och samtidigt se hur museisamlingarna utgör
ett urval av helheten. Målet är att se hur allmogesamhället utnyttjade den ekologiska variationen över landet.
Forskningsuppgiftema är många, och behovet kommer att växa med en ökad upp131

märksamhet på de kulturhistoriska värdena i
landskapet. Först när vi förstår produktionens inre logik, samt olika näringsgrenars betydelse och dessas samband med varandra
och med samhället i stort, kan vi förstå varför
och hur allmogen omformade landskapet,
men också hur jordbruk och skogsbruk gav
grunden för hela samhällsutvecklingen.

Noter
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3
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Skogshistoria som växelverkan mellan
skog och människa
Urban Emanuelsson
Under ämnesbeteckningen skogshistoria kan
man inrymma ett mycket brett spektrum av
discipliner. En vid tolkning ger till exempel utrymme för allt ifrån studiet av skogsarbetares
fackföreningshistoria och undersökningar av
handeln med skogs produkter till rent klimatbetingade förändringsprocesser av skogar.
Spännvidden är mycket stor och ämnet kan
inrymma såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga delar. Att
ge ett ämne mycket vida ramar kan vara riktigt under vissa omständigheter, till exempel
i sådana faser då det gäller att skapa bryggor
mellan olika områden som normalt inte har
kopplats samman.
Vill man föra ett ämne vidare från en beskrivande till en analytisk fas fordras dock att
en tydlig definition ges åt ämnets centrala delar. Jag anser alltså att ämnet skogshistoria
kan innefatta ett brett spektrum av discipliner
men att det samtidigt som akademiskt ämne
bör ha en tämligen väl definierad och avgränsad kärna. En sådan kärna får heller inte överlappa tidigare existerande akademiska ämnens kärnområden utan måste innehålla en
unik och ny del. Mitt fortsatta resonemang inskränker sig därför till vad som skulle kunna
vara ämnet skogshistorias centrala delar. Därmed förnekar jag dock inte att ämnet i vid
mening går långt utöver vad som skall diskuteras nedan.
I ordet skogshistoria ingår ordet "historia".
Huvudsakligen används detta ord om förändringar och processer som inkluderar männi-

skan på något sätt. Därför förefaller det rimligt att ämnet skogshistorias central a delar
berör dels människan, dels också det ekosystem som kan betecknas som skog. Eftersom
det är två centrala begrepp, "människan" och
"skogen", som samtidigt berörs, måste ämnet ha att göra med relationen mellan dessa
två begrepp.
Utifrån ett renodlat humanistiskt perspektiv kan man se skogshistoria som historia
som utspelas i skogen eller historia som har
produkter från skogen som en viktig ingrediens. Med ett något mer tvärvetenskapligt perspektiv kan man modifiera det hela till att
handla om mänskliga aktiviteter som påverkar skogen på något sätt.
Utifrån ett renodlat naturvetenskapligt perspektiv kan man se skogshistoria som "historien om skogen", dvs om hur skogen har utvecklats med eller utan människor och om
människors påverkan på skogen. 1symmetri
med elen humanistiska uppfattningen kan då
ett tvärvetenskapligt modifierat naturvetarsynsätt innebära "historien om skogen under
mänsklig påverkan".
Som vi kan se finns i princip två synsätt när
det gäller påverkan: skogens påverkan på
människan eller människans påverkan på
skogen. Bägge synsätten innebär en enkelriktad påverkan, antingen från människan mot
skogen eller tvärtom. I realiteten är påverkan
sällan helt enkelriktad. Växelverkan mellan de
två formerna är troligen vanlig. Centralt för
ämnet skogshistoria måste därför vara att
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studera växelverkan mellan skog och människa. Denna växelverkan innehåller såväl komponenten skog - som påverkar människan
och det mänskliga samhället - som komponenten människa - som påverkar skogen.
Sammanfattningsvis kan man se ämnet
skogs historia som ett mycket brett ämne, där
de centrala delarna kan sägas vara studier av
skogens påverkan på människan och det
mänskliga samhället, och vice versa. Allra
mest centralt för ämnet blir slutligen studiet
av växelverkan mellan skog å ena sidan och
människa och det mänskliga samhället å den
andra samt hur denna process har utvecklats
under tidernas lopp.
Att betona den växelvisa påverkan mellan
skogen som ekosystem å ena sidan och människan och det mänskliga samhället å den
andra kan också motiveras med att olika typer av skogshistorisk kunskap kan komma till
nytta i dagens samhälle. Ämnets teoribildning
bör därför ges en internationell prägel, då
skogshistor iska förlopp kan hjälpa oss att förutse vissa tänkbara utvecklingsvägar. Svenska historiska erfarenheter kan bidraga till förståelsen av dagsaktuella situationer, till exempel i vissa u-länder. Skogshistorien som ett
växelspel mellan natur och samhälle kan också ge väsentliga bidrag till förståelsen av de
svenska skogarnas ekologiska uppbyggnad
och funktion.
1något slagordsmässiga termer skulle man
kunna sammanfatta ämnet skogshistoria som
ett ämne där historikern måste använda ekologin för att historien skall bli begriplig och
ekologen behöver historien för att ekologin
skall bli begriplig.
Av det ovan sagda följer att skogshistoria
är ett mycket klart tvärvetenskapligt ämne
som bör och måste gripa in samtidigt i en rad
klassiska discipliner. Man bör dock akta sig
för att i längden betrakta ämnet som i första
hand ett tvärvetenskapligt ämne. Med t iden
måste ämnet utveckla en teoribildning som
står på "egen grund". De gamla ämnen som
först byggde upp skogshistoria blir då hjälp-vetenskaper, sett ur skogshistorisk synvinkel.
Sverige är ett land där de skogshistoriska
förloppen varierar avsevärt från norr till sö134

der. Det norrländska boreala barrskogsområdet har en historia. Mellansverige hyser visserligen också betydande arealer barrskog,
men de historiska förloppen skiljer sig här avsevärt från de norrländska. Slutligen har vi
sydligaste Sverige som domineras av nemoral
lövskog. Ämnet skogshistoria bör täcka in
denna geografiska variation, men ämnet skall
inte bara täcka in variationen. Det skall också
arbeta med att se skillnader och likheter mellan olika regioner, samt relatera dessa mönster till den variati on som fi nns utanför Sverige.

Skogshistoriska forskningsfält
Hittills har jag tagit upp problem kring avgränsningen av ämnet skogshistoria. Det är
dock viktigt att också försöka se vad som kan
vara angelägna forskningsfält inom detta ämnesområde. Många gånger har den skogshistoriska forskningen varit tämligen deskriptiv.
I detta ligger ingen kritik då det är nödvändigt
för ett tvärvetenskapligt ämne att med deskriptiva undersökningar skapa en bred kunskapsbas som sedan kan användas då man
inom specialiserade forskningsfält går mer på
djupet. En specialisering innebär dock inte att
man måste snäva in sitt forskningsfält; snarare anser jag att forskningen allt mer måste
inriktas på att besvara tydliga frågor som rör
sambanden mellan skog och människa. Att
ställa dessa frågor är en svår och betydande
del av den skogshistoriska forskningen. Själva problemformulerandet och hypotesuppställandet är alltså ett mycket viktigt led i
forsknings processen. Jag skall nedan ta upp
ett antal exempel på frågekomplex och hypoteser som är aktuella för den skogshistoriska
forskningen. Jag vill betona att dessa exempel
just bara är exempel, och att det naturligtvis
finns många andra aktuella frågeställningar
inom ämnet som jag inte berör här. Eftersom
jag är ekolog blir det naturligtvis också en
dragning åt problemkomplex av ekologisk
karaktär, även om jag menar att "bra" skogshistoriska frågor skall innehålla både naturvetenskapliga och humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekter.

Fjällbjörkslwg norr om Torneträsk. Troligen är den mycket varierande tätheten som vi idag ser i svensk
fjäll björkskog till stora delar ett resultat av varierande mänskligt historiskt tryck mot skogen. Varierande former av renskötsel har gett upphov till olika grad av påverkan. Idag är renbetespåverkan relativt
jämnt fördelad på olika delar av denna skog. Under tidigare perioder var trycket mycket olika tex när
mjölkrendriften var betydande. Då kom framförallt sk ogen kring skogsgränsen att påverkas i negativ
riktning. Samtliga fotografier: Författaren.

Innan jag tar upp ett antal frågor vill jag
framhålla att åtminstone för mig personligen
kan mötet med en radikalt annorlunda skogsnatur än den vi har i Sverige vara en mycket
viktig stimulans för att kunna ställa frågor av
tvärvetenskaplig karaktär. En sådan stimulans erbjuder besök i Nordamerika. Poängen
med besök i Nordamerika ligger i att vi där
har liknande grundförutsättningar för skog
som här i Sverige och Europa, men att våra
kontinenter radikalt skiljer sig åt både ifråga
om längden på djurs och växters invandringshistoria och ifråga om den mer närliggande
historien. I Nordamerika är det nästan genomgående så att det finns en större artrikedom i
olika miljöer än i Europa. Framför allt är detta påtagligt när det gäller skogsträdens artantal. Orsakerna till skillnaderna i fråga om artantal kan diskuteras. Åtminstone tidigare har

hypotesen om skillnader i bergskedjornas
riktning och artutplåning under istiderna tillmätts stor betydelse. Numera har teorier om
reliktområdenas storlek under nedisningsperioder fått större plats i diskussionen.• För
oss är kanske den intressantaste frågan vad
denna skillnad i artantal har haft för betydelse för människans utnyttjande och formande
av skogsmiljöerna.
En annan stor skillnad mellan Europa och
Nordamerika är att Europa har haft en kontinuerlig kulturlandskapsutveckling, ofta en
mycket dramatisk sådan men i princip kontinuerlig. Den nordamerikanska utvecklingen
präglas tvärtom av ett oerhört brott i utvecklingen, nämligen utraderandet av det indianska kulturlandskapet och införandet på mycket kort tid av ett europeiskt kulturlandskapsutnyttjande.2 Både själva processen när en
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kulturkrets försvinner och en annan införs
samt kontrasterna mellan dessa kulturkretsar
kan ge uppslag till en rad intressanta frågor
som har att göra med människans skogsutnyttjande och människans omformande av
ett skogslandskap.
Låt mig härifrån gå in mer detaljerat på ett
antal frågeställningar som alla på ett eller annat sätt kan belysas av kontrasten mellan
Europa och Nordamerika. Men jag vill dessförinnan påpeka att det finns ytterligare ett
stort område i världen som också kunde föras in i denna typ av jämförande studier, nämligen nordöstra Asien: Japan, Korea, Nordkina
och ryska Fjärran Östern. 1viss mån kan kanske också jämförelser med Nya Zeeland vara
intressanta.3 När det gäller nordöstra Asien
har jag här små möjligheter att föra ett meningsfullt resonemang p ga bristande kunskaper, men troligen kan detta område också ha
stort värde i en svensk skogshistorisk forskning som utnyttjar likheter och skillnader på
global nivå, framför allt när det gäller att ställa
frågor och formu lera hypoteser.

Vilken betydelse har skogen haft för
livsmedelsförsörjningen?
Skogens betydelse för livsmedelsförsörjningen är en mycket vid och allmän fråga, och jag
tänker inte här gå in på alla olika historiska
skeden och försöka påvisa hur mycket mat
man med hjälp av jakt och insamling kunnat
få ut av skogen. Snarare skulle jag här vilja ta
upp frågan om hur olika typer av omformning
av skogen gynnat möjligheterna att få ut mat
ur den. Frågan kan också föras vidare och bli
än mer komplicerad, om man undrar hur ett
indirekt utnyttjande av skogen som matförsörjare kan ha gått till. Och då vill jag speciellt
peka på den stora betydelse som skogen i olika sammanhang haft som näringsämnesförsörjare av åkern, dvs den typ av yta som vi i
senare historiska skeden framför allt kopplat
till livsmedelsproduktion.4
För att börja med frågan om omformning
av skogen för att öka livsmedels produktionen
är det två system som framför allt blir tydliga.
Det första är olika typer av röj gödslingsjord136

bruk där skogen är en förutsättning för att
jordbrukaren med ett radikalt ingrepp i skogen tillfälligt kan få fram ytor med mycket
goda odlingsförhållanden. Det bästa exemplet i historisk tid i Sverige är svedjefinnarnas
verksamhet i Mellansveri ge.s Längre tillbaka
i tiden har det i Sverige säkert funnits en rad
olika typer av jordbruk som byggt på röjgödslingseffekter i skogsmiljöer. Vi kan bara ana de
grova dragen i hur dessa system fungerat
med hjälp av arkeologiskt material och pollenanalys. Hur har dessa förhistoriska röjgödslingssystem i skog sett ut. hur effektiva har de
varit och hur uthålliga? Har olika typer av skogar varit olika lämpade för denna typ av verksamhet? Frågorna är många. Vår förmåga att
tolka de spår vi har skulle kanske kunna förbättras om vi mer ingående och brett använde oss av internationella paralleller. Framför
allt ser jag det som möjligt att få en hel del
uppslag genom samarbete med de nordamerikanska forskare som sysslar med de historiskt kända indiankulturer som bedrivit olika
former av röjgödslingsjordbruk. 1 vissa fall
kan det vara mer relevant att vända sig t ill
Nordamerika än till Europa, då huvuddelen av
de europeiska röjgödslingskulturerna i någotsånär gynnsamma klimatiska områden ej återfinns i det historiska materialet. William Cronons studie från 1983, Changes in the Land:
Indians, Colonists, and the Ecology of New England ser jag som en milstolpe i fråga om be-

skrivningar av röjgödslingskult urer i nordamerikanska sammanhang. Ett utbyte med
den forskningstradition som Cronon representerar anser jag vara ytterst intressant.
Ett annat sätt att öka skogens matproduktion är att genom bränning eller med andra
metoder gynna tidiga successionsstadier
som ger goda betingelser för jaktbart vilt.
Återigen kan vi kanske hämta det tydligaste
exemplet på detta från Nordameri ka, där
många östliga indiansamhällen till st or del
byggde sin ekonomi på jakt av vitsvanshjort. 6
Regelbunden bränning gav upphov till öppna
skogar med gott om bryn som var gynnsamma för hjortarna och gjorde också dessa områden relativt enkla att jaga i. Här kan vi åter
ställa oss frågan om inte våra förfäder under

Sandstorm i Sjöbotrakten i Skåne. Under framförallt 1700-talet röjdes många träd bort på de lätta
jordarna i denna trakt och ett äldre trädesjordbruk där manga träd hade fått stå kvar rubbades.
Resultatet blev omfattande vinderosion.

förhistorisk tid systematiskt har nyttjat brand
för att gynna jaktbart vilt. Kanske kan vi finna
nya tolkningsmönster för pollendiagram från
olika förhistoriska perioder om vi jämför med
det indianska vitsvanshjortjakt-brandsystemet.
En stor och mycket betydelsefull skillnad
mellan Nordamerika och Europa är att före
Columbus' ankomst fanns praktiskt taget inga
större tamdjur i Nordamerika. Detta faktum
har troligen haft mycket stor betydelse för
skillnaderna i jordbruksutveckling mellan
Nordamerika och Europa.' Förekomsten av
tamdjur gör att man får tillgång till gödselmedel och på så sätt kan övergå från röjgödslingsjordbruk till ett jordbruk med fasta gödslade åkrar. Näringsämnen hämtas med tamdjurens hjälp in från skogarna genom betesdjurens bete.x På så sätt får skogarna en viktig indirekt roll för livsmedelsproduktionen.
Många tama betesdjur i skogarna innebär
också att vilda betesdjur konkurreras ut. Skogarna kan alltså både direkt och indirekt ha
betydelse för matproduktionen genom de
tama betesdjuren. Dessa betesdjur kan samtidigt vara en negativ faktor för produktion av
mat i form av vilt. Än en gång kan vi genom en
jämförelse mellan kontinenterna få hjälp i vår
analys av hur gynnande av tama respektive
vilda betesdjur i skogarna har påverkat matproduktionen i skogen. Vi kan också fråga oss
om det finns perioder i vår historia då män-

niskan kanske har aktivt arbetat med eld för
att gynna jakt bart vilt i skogarna på ett systematiskt sätt.
Människan har inte bara gynnat vilda och
tama betesdjur i skogen, hon har också ur
skogen aktivt hämtat föda till de tama betesdjuren, oftast i form av hö och löv som lagrats
till perioder med brist, alltså vintern i Europas kallare delar och sommaren i områden
med medelhavsklimat. Insamling av foder till
tamdjur för konsumtion under vintern har i
Europa lett fram till en rad ganska sofistikerade "skogsskötselmetoder". I vissa fall har fodertäkten helt fått dominera skötseln, i andra
fall har den fått samsas med andra former av
utnyttjande, till exempel bete, vedtäkt och
timmerproduktion.9
Under de senaste åren har vår kunskap om
sådant samutnyttjande ökat avsevärt. Alla
möjliga former av hamlingsskogar, lövängar,
stubbskottsängar och skottskogar finns numera dokumenterade. w Ett stort deskriptivt
arbete har utförts. 1viss mån har man ställt
frågor om varför en nyttjandeform har funnits
i en trakt och en annan i en annan trakt, men
än så länge har inte särskilt mycket forskning
gjorts som försöker visa på större mönster i
kombinationsutnyttjandet av olika traditionellt brukade skogar och träd bärande fodermarker. Det ser till exempel ut att finnas en
gradient som går från områden med långa
och stränga vintrar i ena ändan till områden
med milda och relativt korta vintrar i andra
ändan. 1den kalla delen av gradienten finns en
betoning på foderproduktion medan ved och
virke tillmäts större betydelse på motsvarande ytor i den "vintermilda" delen av gradienten.11
Jag har i litteraturen försökt finna spår av
traditionella former av kombinationsutnyttjande av skog i Nordamerika. Jag menar då
sådana kombinationsutnyttjanden som hamlingsskogar och lövängar, vilka skulle ha kunnat införas till Nordamerika av europeiska immigranter. Men jag har inte funnit några sådana spår. Det kan bero på att 1700-talets engelsmän, fransmän och tyskar inte överförde sina
kombinationssystem till Nya Världen, på att
dessa system är totalt utraderade och bort137

glömda eller på att de helt enkelt är negligerade av den amerikanska forskningen. Kollegor
i USA som jag talat med menar ofta att systemen helt enkelt inte överfördes till Amerika
då skälet att kombinera utnyttjanden ofta var
markbrist. Mark hade man ofta gott om i det
nya landet och därför behövde man aldrig ta
till några mer "avancerade lövängar". Också
ett sådant resonemang kan hj älpa oss att
bättre förstå de europeiska historiska systemen för utnyttjande av skogar och träd bärande fodermarker.
En möjlighet återstår dock, nämligen att
studera hur man i Nordostasien eventuellt
kombinerat bete, fodertäkt, vedtäkt och timmerproduktion. Eftersom till exempel Japan
haft en kontinuerlig kulturutveckling skulle vi
här kunna finna intressanta paralleller till en
europeisk utveckling. Tillgängliga studier om
markanvändning i Nordostasien är fåtaliga,
men här finns troligen en intressant möjlighet.

Vilken strategisk betydelse har tillgången
på skog haft i större geopolitiska
sammanhang?
Är man intresserad av skog, kan man lätt ge
en rad exempel på hur stater haft mycket stor
nytta av skog i ett speciellt kritiskt skede eller
på att det gått illa därför att en stat inte haft
tillräckligt med virke för att bygga krigsfartyg.
Ändå kan man konstatera att många framgångsrika stater har haft små skogstillgångar.
Orsaken till att skogstillgångarna varit små i
dessa stater finner man ofta i ett framgångsrikt och dominerande jordbruk. Nederländerna kan tas som ett exempel på detta. 12
Frågan kan göras något mer precis och
ställas ungefär så här : Under vilka omständigheter och i vilken omfattning har regeringar
med kraft sett till att bevara och förstärka ett
lands skogstillgångar samtidigt som det funnits tydliga, relativt kortsiktiga skäl att låta
skogarna övergå till andra markanvändningsformer? Vi kan se att försvarspolitiska skäl
ibland gjort att regeringen sökt bevara och
utöka skogarna. Längre fram i tiden kan man
också se hur kampen på högsta politiska nivå
under trycket av ett globalt miljömedvetande
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på många håll står mellan att bevara eller
omvandla skogarna.
I konkreta historiska termer har ofta länderna kring östra Medelhavet tagits som exempel på områden där en tidigare blomstrande kultur hamnat i en nedgångsperiod. Man
har velat se ett samband mellan blomstrande
kultur och skogstillgångar. Skogstillgångarna
har då ofta inte i sig själva alltid varit det som
givit upphov till rikedomen utan snarare har
det varit skogarna som ekologiskt stabiliserande faktorer som framhållits. Med stora
skogstillgångar har erosion förhindrats, vattenbalansen i landskapet varit tillfredställande samt klimatet blivit utjämnat. En del författare har till och med sett hela förskjutningen
av den politiska makten från östra Medelhavsområdet till Västeuropa som ett svar på
det överutnyttjande av skog som skett i öster.
Sådana tolkningar reser en rad frågor. Har inte
Västeuropa överutnyttjat sin skog? Eller är
det så att Västeuropa har ett klimat där det
inte gör så mycket om skogen förstörs? Skogen som stabiliserande faktor för hela ekologin i landskapet skulle alltså vara viktigare i
Medelhavsområdet än i Västeuropa.
Vi skulle kunna se skogstillgångar i ett geopolitiskt sammanhang på två sätt; dels är skogen viktig som råvaruresurs, till exempel för
att bygga skepp, dels är skogen viktig i och
med att den står för ekosystemtjänster som
erosionshinder, klimatutjärnning och hydrologisk utjämning. Skogshistoriska studier som
försöker hålla isär de två olika funktionerna
för skogen, som råvaruresurs respektive ekosystemtjänare, har kanske möjlighet att bättre visa vilken roll skogstillgångar spelat i ett
större geopolitiskt sammanhang.
Internationella jämförelser kan alltså här
ge en hel del intressanta resultat. Finns det då
möjlighet att i ett snävare nationellt historiskt
perspektiv studera hur skogstillgångarna värderats dels som råvaruresurs, dels som ekosystemtjänare? Hittills har rollen som råvaruresurs, till exempel regaliet på ek och bok,
kommit att spela störst roll. Mindre uppmärksamhet har ägnats skogens roll som ekosystemtjänare. Har denna roll uppmärksammats
i svensk lagstiftning eller i folklig tradition?

Eller kan det vara så att man inte har förstått
denna roll och därmed inte har värnat om
den? Trots detta har tillgång till och förlust av
ekosystemtjänster spelat stor roll i det historiska förloppet i olika regioner. 1700-talets
skogsförstörelse i Skåne ledde till exempel till
betydande erosion som negativt kom att påverka jordbruket åtminstone lokalt. 13 Man
kan fråga sig hur stor den negativa betydelsen egentligen var och om vi har överdrivit
betydelsen av ekosystemtjänsterna.

Vilka effekter har skillnader i initiala
artuppsättningar haft för skogsbrukets
och skogarnas utveckling?
Europa och särskilt norra Europa är ett artfattigt område. 14 Nordamerika har fler arter
inom olika organismgrupper, till exempel buskar och träd. 1Nordostasien finns det ännu
fler busk- och trädarter. Denna stora skillnad
i utgångsläge för människans utnyttjande av
skogen kan ha haft betydelse för hur detta
utformats men också för hur skogsekosystemen påverkats av människans utnyttjande.
Vad jag vet finns inte särskilt många studier
på detta område. Kanske beror det på problem att överskrida de traditionella ämnesgränserna. Man måste kunna jämföra och ha
kunskap om både artuppsättningar i olika
områden och olika brukningssätt för att sådana studier skall bli meningsfulla. En globalt
inriktad studie kan ge oss uppslag till mer
djupgående men geografiskt begränsade undersökningar. Frågan vilken betydelse olika
initiala artuppsättningar har kan också ge oss
insikter om vad som kan komma att ske då vi
nu mer och mer flyttar djur och växtarter
mellan olika geografiska områden. Frågan kan
också vidgas till att handla om alla de förflyttningar av trädarter till nya områden som sker
för att på så sätt höja skogsproduktionen. De
exotiska trädslagens historia och effekter på
de ursprungliga miljöerna är en stor och viktig ekologisk-historisk fråga.15 Ofta ser vi
många negativa effekter på de ursprungliga
miljöerna men samtidigt ekonomisk framgång
som resultat av förflyttningarna. Är detta ett
genomgående resultat eller kan förflyttningar-

nas negativa ekologiska effekter bli små ibland
och deras ekonomiska effekterna negativa?
Betydelsen av ett områdes ursprungliga
artuppsättning för den mänskliga aktivitetens
utformning har på ett generellt plan förts fram
av den amerikanske ekologen Jared Diamond
i boken Guns, Germs and Steel. Det finns mycket som talar för iden att olika ursprungliga
artuppsättningar (här in begripes både fauna
och flora) kommit att prägla flera av de stora
historiska förloppen. Vi kan som ett mycket
bra exempel ta avsaknaden av större domesticerade djur i Nordamerika vid Columbus'
ankomst. Detta faktum gjorde att det indianska jordbruket var mindre produktivt än det
euroasiatiska. Frågan varför det fanns så få
domesticerade större djur vid Columbus' ankomst till Amerika har dock inget självklart
svar. Diamonds hypotes går ut på att denna
brist berodde på det massiva utrotande av
större däggdjur som skedde vid den s k Clovis-kulturens uppträdande i Amerika för drygt
13 000 år sedan. 16 Det fanns helt enkelt få
lämpliga kandidater att domesticera för indianerna (lamadjuret var ett undantag). Även
om Diamond i sin bok huvudsakligen inriktar
sig på mycket stora och grundläggande historiska förlopp och eventuella bakomliggande
biologiska orsaker, är hans ansats antagligen
också tillämpbar i ett kortare tidsperspektiv
och i mindre geografisk skala. Bland historiker finns traditionellt en stark skepsis mot sk
naturdeterminism. Denna skepsis tror jag har
delvis blockerat sökandet efter nya historiska
förklaringsmodeller där påtagliga skillnader i
fråga om djur- och växtarters förekomst kan
vara viktiga. Också det faktum att historiker
för det mesta inte är särskilt detaljkunniga i
fråga om arters funktion och historiska utbredningsbilder har naturligtvis hämmat uppkomsten av intressanta hypoteser. Likaså saknar biologerna ofta den detaljerade kunskap
om historiska förlopp som behövs för att kunna göra fruktbara kopplingar till fauna- och
florautbredningar. Inom en framtida skogshistorisk forskning bör man kunna ställa upp ett
antal intressanta hypoteser där bakomliggande utbredningsbilder av olika djur- och växtarter kan spela en betydande roll.
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Jordbruksbygd i närheten av Akureyri på norra Island. Avsaknaden av varg gjorde all man tidigt kunde hålla stora boskapshjordar på ön. Skogfalfigdomen hade troligen inte blivit så påfallande om el/ y llre predator/ryck hade funnits mot boskapen.

Jag vill här ge ett relevant exempel. Betestrycket och då speciellt vinterbetestrycket i
nordeuropeiska områden har vari erat högst
avsevärt i tid och rum. Välkänd är den s k hedbildning som skett runt Nordsjön.'7 Att skogen kommit att betas hårt i maritima områden ses som ett resultat av snöfria vintrar.
Hedarna har utbrett sig på skogarnas bekostnad av framför allt klimatiska skäl. En mer
detaljerad analys pekar dock på att sammanhangen inte är så enkla. En mycket viktig faktor är antagligen utbredningen av rovdjur och
då främst varg. Avsaknad av rovdjur har lett
till att betesdjuren kunnat öka mycket starkt
i antal och därmed också deras negativa påverkan på skogsvegetationen. Islands avskogning är antagligen en följd av att ön saknade
rovdjur. Vissa öar har tidigt förlorat sina rovdjur genom människans jakt. Irland är ett sådant exempel där maritimt klimat och avsaknad av rovdjur också kommit att starkt negativt påverka skogsutbredningen. I mer detal140

jerad skala kan man studera skillnaden mellan fastland och öar i Norge där närliggande
områden haft en mycket olikartad skogsutveckling. •H Detta kan förklaras i ljuset av att
rovdjuren kunnat utrotas på öarna medan de
fortfarande varit ett starkt hot på fastlandet.
Jag kan inte här gå in i detalj på hur maritimt
klimat, vinterfodring och rovdjur har kommit
att samspela och påverka skogen på olika
sätt, men jag ser här ett forskningsfält där vi
definitivt kan se att skillnader i skogsrikedom
kan kopplas till historiska utbredningsbilder
av rovdjur.

Har dagens naturvårdsståndpunkter
i olika länder påverkats av skilda
nationella traditioner när det gäller
att betrakta skog?
Den amerikansk-judiske kulturhistorikern Simon Schama har nyligen gett ut en mycket
intressant bok med den svenska titeln Skog-

landskap och minne. 19 Boken tar upp hur man
i Polen, Tyskland, England och USA sett på
skogen genom tiderna och hur skogen i några av dessa länder, och framför allt då i Tyskland, kommit att stå som symbol för nationell
självmedvetenhet och historisk förankring
bakåt i tiden. Den historia som Schama berättar handlar om hur man i de här länderna
använt sig av skogen som nationell symbol
och lämnar i flera fall en fadd, för att inte säga
besk, eftersmak. Här kommer kopplingar till
nazism i tidig tysk naturvård och amerikanskt
förakt för landets urinnevånare fram. Schama
säger att han inte egentligen ifrågasätter dagens naturvård och miljöengagemang, men
samtidigt visar han på "tveksamma" historiska kopplingar. Jag tycker att Schamas bok är
väl mycket berättarglädje och i många stycken ganska ensidig, men samtidigt lyfter den
fram den stora bakomliggande idetradition,
som trots allt även idag spelar stor roll för hur
vi ser på vår skog. Varken naturvårdare eller
skogsbrukare är alltid medvetna om att deras
ställningstagande också grundas i den starka
kulturtradition de vuxit upp i. Att frilägga en
del av denna kulturtradition kan vara nyttigt
och här finns redan idag ett antal intressanta
svenska arbeten. Att sätta in dessa i ett större internationellt perspektiv och till exempel
bryta dem mot Schamas bok kan ge oss nya
insikter om vår egen skogsuppfattning.

Vad är en vacker skog? Hur har vi betraktat landskap genom tiderna? Är det
halvöppna savannlandskapet idealet?
Rubrikens frågekomplex har med vår skogsuppfattning att göra. 1mångt och mycket anknyter frågorna till föregående resonemang
om olika nationella skogsuppfattningar. Här
vill jag dock snarare fokusera problemet om
det finns en närmast genetiskt betingad
skogsuppfattning eller om skogsuppfattningen är knuten till våra värderingar. Iden att
människan av genetiska skäl föredrar ett halvöppet landskap går tillbaka på hypotesen att
de tidigaste människoarterna av släktet
Homo levde i ett afrikanskt savannlandskap.
Vi skulle alltså av detta skäl i våra gener ha en

bild av ett halvöppet landskap och föredra
detta. Sammanställningar har gjorts som visar att i en rad intervjuundersökningar säger
sig människor föredra just olika typer av omväxlande landskap med öppna marker i kombination med skogsytor. Den svenska hagen
eller lövängen skulle vara något av ett ideallandskap. En hel del forskning har också testat hur försökspersoner reagerar på olika typer av skogar och utifrån dessa resultat har
man velat dra slutsatser om hur framför allt
tätortsnära skogar skall skötas för att uppskattas av människor som söker rekreation.
Man kan också tänka sig att vi är mycket
påverkade av vad vi anser vara "bra" i en
skog. Skogsägaren som ser en välvuxen och
växtlig skog anser att den är vacker, naturvårdaren som vet att en viss skogsstruktur är
gynnsam för flera sällsynta arter ser denna
skog som vacker. En och samma person kan
också kanske genom att förändra sina intressen och sin kunskap ändra sin estetiska uppfattning om till exempel en speciell skog.
Jag har ovan tagit upp några exempel på
frågeställningar som skulle kunna besvaras
inom ramen för framtida skogshistorisk forskning. De exempel jag lyft fram skall inte ses
som heltäckande, däremot har jag velat peka
på nya typer av ämneskombinationer som
bör kunna bli fruktbara. Nedan skall jag så
översiktligt beröra några av de skogs historiska forskningstraditioner som hittills haft stor
betydelse för förståelsen av samspelet mellan
skog och människa. Troligen kan vi med tiden
se en forskningsförskjutning från en typ av
deskriptiv forskning, som utgått ifrån ett antal
olika klassiska ämnestraditioner, till en forskning som utgår från ett antal frågeställningar.
Det är dock mycket viktigt att framhålla att
utan den äldre forskningens bredd och djup
hade det inte ens varit möjligt att ställa
många av de nya frågorna.

Svensk skogshistorisk forskning

Jag kan inte här göra en noggrannare genomgång av den hittillsvarande svenska skogshistoriska forskningen, utan nöjer mig med att
peka på ett antal inriktningar som kan påver141

ka den framtida forskningen inom området.
Vissa av dessa inriktningar är av tydlig skogshistorisk karaktär medan andra vid en första
anblick kan verka ganska speciella i detta
sammanhang. Jag vill också framhålla den
internationella kopplingen och naturligtvis
också framhäva beröringspunkter mellan
humaniora och naturvetenskap. Man kan
dela upp den skogshistoriska forskningen i
vid mening i ett antal skolor som i framtiden
förhoppningsvis skall kunna dra nytta av varandra.

"Klassisk tradition"
Först kan nämnas den skogshistoriska forskning som kanske av många anses som den
"verkliga" skogshistoriska forskningen. Det är
en inriktning som har en lång tradition och
som till stor del bygger på studier av historiska dokument, ofta kartmaterial och olika typer av räkenskaper. En svensk klassiker som
ansluter till denna inriktning är Carl Malmströms studie av skogens utveckling i Halland
under 300 år.20 Malmstöm berör här ett helt
landskap och kan mycket tydligt visa hur Halland genomgått ett antal skogshistoriska faser under de senaste tre århundradena. Inledningsvis är landskapet relativt väl beskogat
med bok, därefter vidtar en intensiv avskogning som resulterar i stor utbredning av ljunghedar, och slutligen granplanteras landskapet
och blir ånyo fullt av träd. Jag använder här
medvetet inte termen återbeskogat då huvuddelen av de ytor som kommit att granplanteras idag bara i inskränkt bemärkelse kan betecknas som skog. Jag syftar då på att ett
landskap inte i full bemärkelse är skogtäckt
bara för att det är fullt av träd. En skog är
nämligen ett komplext system med många
arter i ett invecklat sammanhang. Skogshistoria i sin fulla utsträckning måste ta ordentlig
hänsyn till hur ett trädtäckt landskap ser ut,
till exempel beträffande artsammansättning
och inte minst också betrakta de övriga organismerna i landskapet och inte bara träden.
Jag gör denna utvikning eftersom äldre och
kameralt inriktade skogshistoriska studier
ofta föga beaktat vad det faktiska innehållet i
ett trädtäckt landskap verkligen bestått av. Å
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Tidigare hamlad björk på Vitochaberget utanför
Sofia i Bulgarien. Over stora delar av Europa ser
man fortfarande spår på skogarnas träd av tidigare lövtäkt.

andra sidan är detta något av en orättvis anklagelse då de skriftliga källorna ofta inte gått
att utnyttja särskilt långt när det gäller att förstå hur skogen sett ut. Ett nära samarbete
mellan ekologer och historiker kan antagligen
idag fördjupa många av de klassiska skogshistoriska verken när det gäller innehållet. Detaljer som inte är särskilt tolkningsbara för den
humanistiskt inriktade historikern kan kanske
med ekologens hjälp få en intressant innebörd.
För att återgå till Malmström och hans arbete om Halland, skall man alltså inte se den
halländska utvecklingen enbart som en historia där skog tas bort och sedan återkommer
efter ett antal hundra år. Verkligheten är
mycket mer komplex, förutsatt att vi inte betraktar skogen som enbart en trädbärande
yta. Det finns till exempel många tecken på att
det som på kartan betraktats som öppen
mark, "hed", fortfarande innehöll en mängd
skogsorganismer. Dessa har kunnat överleva
och ingå i en ganska komplet t skog, om en
sådan fått chans att utvecklas. Ett sådant exempel finns inom Tönnersjöhedens försökspark vid Simlångsdalen där man låtit en på
1800-talet "öppen ljunghed" fritt utvecklas.
Idag innehåller denna yta en rad olika trädarter och troligen en stor variation vad beträffar övriga skogsorganismer. Området är väl
värt noggrannare skogsekologisk-historiska
studier. Här kan vi få svar på frågor om hur
mycket av "skogen" som kan finnas kvar även

under perioder då ett område ser ganska öppet ut.
Den arkivaliska skogshistoriska traditionen är omfattande i Sverige, och de tidigaste
arbetena kommer huvudsakligen från Sydsverige. Arpi har tillsammans med en rad författare för 30 år sedan gjort en omfattande "klassisk" genomgång av svensk skogshistoria.21
En personlig variant av denna tradition representeras av Kardell som ofta kombinerat de
arkivaliska arbetena med experiment och fältstudier.22 Larsson och Nordström och sedan
också Eliasson har fört vidare den arkivaliskt
inriktade skogshistoriska forskningen med
viss tyngdpunkt på Småland.23
I och med tillkomsten av Umeå universitet
har en viss tyngdpunktsförskjutning av arkivalisk skogshistorisk forskning skett mot
norr. Här har det arkivaliska arbetet kommit
att allt mer kombineras med pollenanalytiska
och ekologiska studier samt med experiment.
Av naturliga skäl har det blivit de boreala
barrskogarnas historia som på detta sätt
kommit att stå i centrum. Därigenom har också mycket av de internationella jämförelserna
som gjorts riktats mot Finland och inte minst
mot Nordamerika. Brandens roll, naturlig eller igångsatt av människan, har också blivit
central i de skogshistoriska arbetena från
Umeå. Zackrisson, Östlund, Engelmark, Under och Segerström är några av de forskare
som här kommit att belysa barrskogens histc:r
ria.24

Ekologisk tradition

Sista lasset höfoder körs hem på våren innan betesdjuren kan släppas på bete. Strumadalen i Bulgarien.

En annan viktig skogshistorisk skola har sitt
ursprung i botaniska och ekologiska studier.
För flera växtekologer har studier av vegetation utvecklats på ett sådant sätt att man förstått att de temporala aspekterna har en
mycket viktig roll för dagens artsammansättning. Man kan säga att ekologerna varit tvungna att vända sig till historien för att förstå
naturtypernas utbredning idag och deras
sammansättning. I Sverige kan man peka på
pionjärer som Mårten Sjöbeck och Bertil
Lindkvist. Båda arbetade med sydsvensk vegetation och använde samtidigt på ett ingående sätt arkivaliskt material. Lindkvist var prc:r
fessor i botanik och kom bland annat att arbeta med Dalby Söderskog som blivit national-

Den arkivaliskt inriktade s kogs his toris ka
forskningen är företrädd i Sverige genom en
rad lokala studier. Malmströms arbete är
ganska ovanligt då det har som ambition att
täcka en större region. De flesta arbetena är
ingående studier men har relativt liten gec:r
grafisk utsträckning. Bilden är likartad i
många andra europeiska länder. Fritzb0gers
arbete om Danmarks skogshistoria tar ett
större grepp liksom Rackhams arbeten om
England och Kreta.25 Oliver Rackham bör speciellt nämnas i detta sammanhang. Han har
kommit att stå för en mycket hög grad av integrering av en rad olika forskningsfält, och
därmed har hans studier kommit att bli en
inspirationskälla för forskare och forskargrupper som velat arbeta med att integrera
arkivaliskt, pollenanalytiskt, arkeologiskt, etnografiskt och ekologiskt material. Av Rackhams arbeten handlar huvuddelen om förhållanden i England och för en svensk läsare kan
det kanske ibland bli lite väl mycket om detta relativt lilla land. Rackhams studie av Kreta (som visserligen inte är en särskilt stor ö)
är mycket inspirerande. Sådana regionala "ter
talstudier" tillgängliga på engelska är mycket
viktiga för det internationella skogshistoriska
samarbetet och ämnets utveckling. När skriver en svensk en motsvarande internationellt
publicerad studie om till exempel Bergslagen
eller Norrbotten?
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park.26 Vid avsättandet av nationalparken
hade man förmodat att den var en rest av
"värmetidens urskogar". Lindkvist kom att
visa hur omfattande den mänskliga påverkan
hade varit på skogen. Lindkvist samarbetade
med autodidakten Mårten Sjöbeck som var
långt före sin tid när det gällde att förstå hur
mänskli ga aktiviteter kommit att forma veget ationen i Sydsverige.27 Paralleller till Dalby
Söderskogs historia finner vi även i Mellansverige där Ängsö Nationalpark och Vårdsätra Naturpark också var omr åden som avsattes för att representera något av naturtillstånd men som visade sig vara naturtyper till
stor d el formade av mänskliga aktiviteter.
Med tiden kom i Sverige en ganska omfattande växtekologisk forskningstradition att
växa fram, där man framhöll hävden och det
historiska förloppets viktiga roll för att få en
delförklaring till hur många vegetationstyper
är sammansatta och hur d eras utbredning
kommit att påv erkas av olika historiska förlopp. Starka sådana traditioner finns också i
de andra nordiska länderna. När det gäller
mångutnyttjande av träd kan i Norge Austad,
i Finland Haeggström och i Danmark Wors0e
nämnas .28
Även om det är betydligt ovanligare har
det bland zooekologer också b livit mer och
mer aktuellt att söka efter historiska förklaringsmodeller för vissa djurarters utbred-

Kantabriska bergen är fortfarande ett landskap
där skog och jordbruk inklusive vallning ingår i
etl komplicerat system. Bränning av betesmark
för att förbättra gräsväxten norr om Riano.
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ning. Sven G Nilsson är en företrädare för denna ännu så länge ganska smala forskningsinriktning. Här blir skogshist orien ett medel för
att, som i Nilssons fall, förklara olika skalbaggsarters nuvarande utbredning. Precis som när
det gäller d en mer omfattande växtekologiska
traditionen dras en del zooekologer in i ett
mer allmänt skogsh ist oriskt forskningsfält
p ga av sitt intresse av att förklar a olika utbrednings bilder, men också för att kunna ge
goda rekommendationer till den praktiska
naturvården.:!!)

Etnologisk-geografisk tradition
Mellan 1920 och 1950 kom en mycket liv lig
kulturgeogr afisk tradition att arbeta med breda historiska, etnologiska och geografiska
beskrivningar av stora landskapsavsnitt i
Sverige, till exempel Kristoffersson och Dahl.:lO
Många av d essa beskrivningar kom till följd
av tillgången på källmaterial att få en tyngdpunkt i 1700-talet. Som exempel på denna tradition kan nämnas Åke Campbell som skrev
båd e en omfattande avhandling om 1700talets Skåne och en bok om utnyttjandet av
olika naturresurser i fjälltrakterna i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet .31 Jordbrukskolonisationen i Norrland, järnhanteringens mellansvenska landskap m m har beskrivits i denna geografiska tradition. Gemensamt för forskarna i denna tradition är att de
nästan undantagslöst tog fram, ibland som en
biprodukt, ibland som ett huvudnummer,
omfattande beskrivningar av skogspåverkan
under de senaste århundr adena. Dessa kulturgeogr afiska arbeten kom i förvånansvärt
ringa grad att anknytas t ill och användas av
den ovan nämnda växtekologiska traditionen
och vice versa. Som exempel kan nämnas att
Dahl i sin avhandling om sydvästra Skånes
historiska markutnyttjande nästan inte alls
refererar till Mårten Sjöbeck. Omvänt kom
Sjöbeck nästan inte alls att i sina arbeten referera till Dahl. Med tiden har dock geografer
och ekologer kommit att dra nytta av varandra och idag har de äldre geografiska arbetena kommit att bli viktiga st artpunkter för
många mer ekologiskt inriktade skogshistoriska arbeten.

Den geografiskt inspirerade traditionen
har fortsatt och för Norrlands del har den via
Bylund lett fram till bl a Buntes med fleras
studie av Vindeln. I Sydsverige har denna tradition också fortsatt framåt och Nordströms
arbeten är ett exempel på detta.32

Pollenanalytisk-arkeologisk tradition
Slutligen skall nämnas den arkeologisk-kvartärgeologiska traditionen. Kvartärgeologin
har dels utvecklat till exempel pollenanalysen
för att kunna beskriva klimatiskt drivna förändringsprocesser i landskapet. Pollenanalysen har, liksom flera andra kvartärgeologiska
meloder, kommit att nyttjas för att förstå förändringar i landskapets vegetation orsakade
av direkt eller indirekt mänsklig påverkan. Flera kvartärgeologiska metoder, och kanske
främst då pollenanalysen, har blivit mycket
viktiga instrument för förståelsen av skogshistorien. Det är dock uppenbart att pollenanalysen ofta har startat i en allmän strävan
att förstå storskaliga klimatförändringar och
indirekt av klimatet orsakade strandförskjutningsprocesser. Därefter har pollenanalysen
kommit att användas för mer detaljerade studier av vegetationsföränclringar och människans påverkan på vegetationen. Att tolka pollendiagram är en mycket komplicerad vetenskap och den har utvecklats åtskilligt under
de senaste åren. Dock återstår en hel del när
det gäller att binda samman djupgående ekologisk kunskap och etnologisk-historisk kunskap med pollenanalys för att i ett skogshistoriskt sammanhang fullt ut kunna utnyttja resultatet av pollenanalysen. I Sydsverige har
Berglund varit en pådrivande kraft i dessa
sanimanhang. 33 Hans internationella engagemang har också haft stor betydelse när det
gäller att få större samlade bilder av skogshistorisk utveckling. På motsvarande sätt har
Behre i Tyskland och Birks och Huntley i Storbritannien spelat stor roll för att bryta snäva
nationella perspektiv.34 Man kan ha förhoppningen att det arbete som pollenanalytikerna
lagt ner också skall smitta av sig på andra
delar av den skogshistoriska forskningen så
att större internationella jämförande studier
kan göras, inte minst mot söder och öster sett

från vår utgångspunkt. Lagerås och Bradshaw är exempel på forskare som fört vidare
en pollenanalytisk skogshistorisk forskningstradition i Sydsverige.35
En ganska speciell tradition inom arkeologi/pollenanalys arbetar med frågor om jordbrukets introduktion i Nordvästeuropa och
almfallet. Inspirationen till mycket av denna
forskning kommer från flera danska forskare
och främst då Iversen. Han kopplade ihop
almfallet med jordbrukets ankomst till Nordvästeuropa. Andra danska forskare som Troels-Smith gick vidare och framförde teorier
bland annat om massiv lövfodertäkt som en
orsak till almfallet.36 I Sverige har Göransson
kommit med en rad studier om almfallet och
landnamstiden. Göranssons forskning inspirerade Curman till en intresseväckande och
kritisk publikation som i sin tur ledde fram till
en större volym om lövfoder och skottskogar.37 Här kan man se hur en växtekologisk
tradition möter en arkeologisk-pollenanalytisk tradition och hur den växtekologiska traditionen också ansluter till etnologiskt material.
I Danmark har denna forskningstradition
drivits långt och forskare som Andersen,
Wors0e och Aaby arbetar just i övergångsfältet mellan samhälle och natur.:18 Svensk
skogshistorisk forskning kan i framtiden ha
mycket att vinna på bland annat ett danskt
samarbete då detta kan bli en kanal till ett vidgat internationellt arbete som också riktar sig
mot söder.

Framtiden

Framtida svensk skogshistorisk forskning bör
alltså arbeta med ett internationellt perspektiv men vi kanske blir snäva i vårt synsätt om
vi utgår från vad som är gjort och bara bygger
vidare och sammanfogar tidigare skilda forskningstraditioner. Kanske behövs ett något
annorlunda angreppsätt? Med ett annorlunda
angreppsätt menar jag inte att man skall förkasta de två ingångarna jag tidigare tagit upp:
att skogsekosystemen påverkar det mänskliga samhället och att det mänskliga samhället
påverkar skogsekosystemen. Vad jag syftar
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på är att vi kanske hittills inte vågat se skogshistorisk forskning som en vetenskap som
kan få fram grova och översiktliga orsakssammanhang som i stora delar har att göra med
den bakomliggande naturen. Detta sätt att se
på historien, åtminstone dess större förlopp,
företräds av den tidigare nämnde Jared Diamond. Han tar sin utgångspunkt i en fråga
som ställts till honom av en papuan som han
arbetade med på Nya Guinea. Varför har de
vita som kommit till Nya Guinea så mycket
mer tillgångar i form av varor än vad vi har?
Varför är det ni vita som har haft flygplan och
eldvapen och inte vi? Alltså den stora frågan
varför europeerna kom att kolonisera den
övriga världen och varför inte papuaner eller
indianer kom att erövra Europa.
Diamonds bok, Guns, Germs and Steel, försöker svara på den frågan. En av de viktigaste orsakerna till att historien fick detta mönster är enligt Diamond att världens olika kontinenter innehållit mycket olika uppsättningar djur och växter tillgängliga för domesticering. Detta har inneburit att gynnade områden fått ett tidigt jordbruk som givit människorna där en konkurrensfördel gentemot andra människor.
Jag skall här inte försöka referera Diamonds bok utan jag vill bara peka på att det
kan vara mycket fruktbart att studera hur
bakomliggande artuppsättningar, dvs hur
naturen ser ut i ett område, kan spela stor roll
för det mänskliga samhällets utveckling i
om rådet. Diamonds övertygelse att stora
mönster i historien kan förklaras med hjälp
av bakomliggande naturförutsättningar kan
tyckas gammalmodig, men jag tror att han är
mycket framåtsyftande, och vi har mycket att
vinna på att också i mindre sammanhang försöka se vissa bakomliggande naturförutsättningar.
Med ett brett och internationellt perspektiv på det historiska förloppet och dess koppling till naturen får vi dock ett problem i förhållande till ämnet skogshistoria. Problemet
ligger i att väldigt många hypoteser och förklaringsmodeller utnyttjar hela landskapet
och inte bara skogen. Det är inte bara så att
det mänskliga samhället utanför skogen mås146

te kopplas in, vi behöver också koppla in jordbruksytor och naturliga betesmarker av olika
slag för att förstå samspelet mellan människa
och natur. Att dra en skarp skiljelinje mellan
ämnena skogshistoria och agrarhistoria kan
framstå som konstlat när det gäller förståelse
av större sammanhang. De är i högsta grad
motiverade tagna var för sig men det är viktigt att de ofta möts.

Vilka är de samhälleliga skälen
till att det bedrivs skogshistorisk
forskning?
Det finns naturligtvis en rad skäl att bedriva
skogshistorisk forskning. Indirekt framgår
skälen av min beskrivning av den "dubbelhet"
som jag tycker att den centrala delen av ämnet bör ha. Eftersom utnyttjandet av vår skog
varit och är en mycket central del av vår ekonomi bör det vara av stor vikt för förståelsen
av svenskt samhällsliv att få en bild av hur vi
utnyttjat vår skog. Också ur en mer generell
synvinkel har skogshistoria en nyckelroll,
nämligen för att förstå hur våra skogar är
sammansatta och fungerar ekologiskt.
Det finns dock ett mer speciellt frågekomplex som vi idag har ställts inför och där den
skogshistoriska forskningens centrala delar
har ett mycket stort värde. Jag tänker på frågan om hur vi skall sköta våra skogar så att vi
uppnår det som lagstiftningen säger, nämligen att i lika mån beakta produktionsmålet
och hållbarhetsmålet. Hur skall vi till exempel
kunna bruka våra skogar utan att förlora betydande delar av den biologiska mångfalden?
Svaret på den frågan hade varit lätt att ge, om
världen vore svart-vit. Då skulle en brukad
skog sakna biologisk mångfald och en urskog
vara någon sorts optimum vad beträffar biologisk mångfald. Verkligheten är mycket mer
komplex. Flera av våra skogar innehåller till
exempel troligen en lång rad arter just pga
att de utsatts för mänsklig påverkan. Vidare
hyser andra skogar stora värden just genom
att de genomgår ett visst successionsstadium. Inga enkla sanningar finns här och vid få
tillfällen kan man enbart utifrån kunskap om
dagens skogar förstå varför vissa djur och

Bisonoxen har haft en stor roll i det nordamerikanska landskapets utveckling. Ett varierande och komplicerat samspel med människan har bl. a. lett till all prärien kunnat expandera genom all indianerna initierat eldar som trängt tillbaka skogen och skapat bättre förhållanden för jaktbart vilt. Denna situation har bisonoxen tidvis kunnat utnyttja. Park-prärie med eldtåliga ekar i delstaten Ohio. Reservatet är ett av de få kvarvarande områdena i denna del av USA som uppvisar ett sådant "kulturlandskap ".

växter finns där nu. Historien hjälper oss att
förstå sammanhangen också när det gäller
biologisk mångfald. Den hjälper oss också att
förstå om dagens situation är slutet på en
våldsam, och kanske för många arter mycket
negativ utveckling, eller om vissa biotoper
och därmed arter sedan länge varit ovanliga
men klarar sig på en låg nivå. Skogshistorisk
forskning gör också att vi kan få ledtrådar till
hur vi skall forma ett framtida landskap. Det
finns nämligen inte några ideala landskap,
även sett ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Vi kan forma flera olika landskap som gynnar olika djur- och växtgrupper. När vi formar
framtida landskap måste det också ske i samklang med kulturhistoriska aspekter och här
hjälper oss naturligtvis skogshistorisk kunskap.
Sist men inte minst står vi idag inför mycket besvärliga ekonomiska realiteter när det
gäller att bevara ett landskap som inte är utarmat på biologisk mångfald, och som är kul-

turellt och rekreativt intressant. Många modeller prövas idag som kombinerar en rad
verktyg. Det klassiska naturreservatinstrumentet används, men också naturvårdsavtal,
s k NOKÅS-avtal, samt de generella naturvårdshänsyn som skall gälla i skogen. Dessutom pågår försök att certifiera svensk skogsproduktion, dvs att garantera för en köpare
att det virke han köper kommer från en skog
som har skötts utifrån ett antal uppställda
regler som gäller naturvård, ursprungsbefolkningars rättigheter och arbetsmiljö. Slutligen
sker också frivilliga naturvårdsinsatser på de
stora bolagens marker. Frågan är hur denna
mix av insatser skall utformas så optimalt
som möjligt i en situation där resurserna är
små i förhållande till behoven. Jag tror att
skogshistoriska kunskaper kan hjälpa till att
optimera våra insatser ekonomiskt. En skogshistorisk forskning som tar dessa frågor på
allvar kommer att ge ekonomiskt mångdubbelt tillbaka i förhållande till satsade medel.
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Skogshistoria i Halland, Bergslagen
och norra Norrland - jämförelser
och tvärvetenskapliga perspektiv
Lars Östlund

Midt i det stora nordsvenska skogsområdets
södra del äger staten en betydande domän,
Hamra kronopark, hvilken utgör ett af människan föga eller icke alls påverkad! urskogsområde ... Den nu /efvande generationen torde
vara den sista, som blir i tillfälle att studera en
sådan urskog ... 1

Detta skrevs av skogsforskarna Gunnar Andersson och Henrik Hesselman 1907 i inledningen till deras omfattande studie av skogen
i Hamra kronopark. Jag vet inte varför detta
citat fängslar mig så mycket, det är knappast
fråga om sakinnehållet. Frågan om när och
var det funnits större arealer av urskog är ju
en fråga som är ganska kontroversiell i dag.
Däremot är det väldigt fascinerande att Gunnar Andersson och Henrik Hesselman, två
mycket framstående skogsforskare, var så
tydligt medvetna om att de befann sig i en
väldigt dramatisk brytningstid just vid detta
tillfälle. Mitt emellan 1800-talets storskaliga
exploateringsfas och 1900-talets begynnande
skogsvårdsfas. Jag tror att vi i dag återigen
befinner oss i en brytningstid. Det skogsbruk
och de skogsbruksmetoder som varit allenarådande under stora delar av 1900-talet omprövas, biologisk mångfald och ekologisk
landskaps planering är dagens heta debattämnen, inte virkesproduktion och föryngring
som vid 1900-talets början. Jag tror att det

alltid finns anledning att fundera över ett historiskt perspektiv, men att intresset för detta
kanske ökar under tider av stora förändringar. Detta kan troligen förklara det stora intresset för skogshistoria i dag.
Min målsättning med denna uppsats är att
försöka ge några inblickar i svensk skogshistoria. Det är bara möjligt att göra några smärre nedslag i tid och rum och endast beröra
några få av många intressanta skogshistoriska frågeställningar. Mitt perspektiv är naturvetenskapligt, jag är disputerad jägmästare
men har också arbetat mycket tillsammans
med forskare från andra vetenskapliga discipliner.2
När jag funderade på vilka geografiska områden jag skulle beröra visade det sig att de
låg på en nästan rät linje diagonalt genom
Sverige. Jag tänker börja på västkusten i Halland, fortsätta till västra Bergslagen och sedan avsluta i Norrlands inland i Västerbotten.
På varje plats tänker jag diskutera vad jag
anser vara intressanta skogshistoriska frågeställningar och något kring klassisk skogshistorisk forskning samt göra några reflektioner
kring betydelsen av skogshistoria i dag. Genom denna uppläggning kan jag visa på ett
område, Halland, som genomgått en dramatisk avskogning och en lika dramatisk återbeskogning under loppet av 300 år. Nästa område, västra Bergslagen, har varit skogbeklätt
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hela tiden under samma tidsperiod men ändå
utnyttjats intensivt. Slutligen kan jag, med ett
exempel från Norrlands inland, diskutera
skog där människans inflytande varit av underordnad betydelse ända fram till slutet av
1800-talet, men där 1900-talets intensiva
skogsbruk inneburit en dramatisk omvandling av skogsekosystemen.

Halland - lövskog och avskogning,
återbeskogning och barrskog
Carl Malmström har skrivit ett av standardverken i svensk skogshistoria, nämligen Hallands skogar under de senaste 300 åren. 3 Den
studien skrevs, liksom många andra intressanta studier, under 1930-talet då intresset för
skogsfrågor var mycket stort och då de biologiska ämnena inom skogsforskningen stod
högt i kurs. Den vetenskapliga fråga Carl
Malmström ställde var följande: Hur har skogarna förändrats till utbredning och innehåll

under de senaste århundradena? Till synes en
ganska enkel fråga men utan tvekan fortfarande en av de uppenbart centrala frågor som
skogshistoriska forskare ställer runt om i världen (om än ibland inlindade i komplicerade
hypoteser). Hans metod var tidsödande men
som jag ser det mycket effektiv. Han letade
upp all geografisk information som fanns tillgänglig om Hallands skogar, alla typer av geometriska kartor, skogsbesiktningsprotokoll
från 1600-talet , förteckningar över antalet ollonsvin i olika skogar, regelrätta skogsindelningar, översiktliga beskrivningar av skogen
och så vidare. Som ett litet exempel kan nämnas att han fann inte mindre än 115 relevanta
kartor från 1600-talet över Halland . Sedan
extraherade och analyserade han in formation från dessa källmaterial och kunde producera synteskartor där skogens utbredning
framgår för perioden 1650 (alltså strax efter
freden i Brömsebro) till 1920. En unik och välpresenterad dokumentation som har utnyttjats flitigt i olika sammanhang.

Återbeskogning au /junghed i Halland vid sekelskiftet - sko/bom i arbete. Skogshögskolans fotoarkiv,
SLUUmeå.
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Det som blivit mest citerat ur hans arbete
är, som många känner till, hur skogen reducerades i omfattning och ljunghedarna bredde
ut sig fram till mitten av 1800-talet och hur sedan ambitiösa beskogningsprojekt ledde till
att Halland återbeskogades. Denna process
har ju fortsatt också efter det att Carl Malmström skrev sitt arbete på 1930-talet. Carl
Malmströms arbete samt utvecklingen därefter presenteras till exempel i Nationalatlasen.4
Något som däremot sällan lyfts fram är att
Carl Malmström också gjorde mycket detaljerade analyser av trädslagsfördelningen i landskapet. Denna del av hans arbete visar på ett
mycket intressant sätt hur man gått från en
lövdominerad skog, med framför allt bok och
ek, kring 1650 till en barrdominerad skog i
dag.5
Innan jag lämnar Carl Malmström och hans
klassiska arbete vill jag gärna framhålla några saker. För det första så har han inte nöjt sig
med att beskriva förändringen av skogen, han
har också lagt ner stor möda på att förstå varför denna skett, något som är centralt för trovärdigheten. Han har till exempel analyserat
sillfiskets, skeppsbyggandets samt betets och
betesbränningens inverkan på skogen. Detta
anser jag vara mycket betydelsefullt. Tyvärr
finns annars ofta stora brister i detta avseende i naturvetenskapliga arbeten, där fokus
hamnar alltför mycket på beskrivningar av
föränd ringar och förändringsprocesser, medan man sällan ställer frågan varför utvecklingen ser ut som den gör.
För det andra så ger Carl Malmströms på
historiskt kartmaterial baserade arbete möjligheter till förnyade och djupare tolkningar
av skogslandskapets förändring i södra Sverige. Här finns, anser jag, möjligheter till en
mycket intressant samverkan mellan olika
skogshistoriska arbetsmetoder. Om man kunde ställa Malmströms studie eller liknande
studier, baserade på historiskt kartmaterial
och andra källmaterial, mot paleoekologiska
studier med hög detaljeringsgrad, så tror jag
att man skulle kunna vinna mycket. Paleoekologin, med lokala och regionala pollenanalyser, skulle i detta fall kunna bidra med intressanta förklaringar till hur skogen sett ut i ett

längre tidsperspektiv. Hur långt tillbaka i tiden har den lövdominerade skog som Carl
Malmström finner på 1600-talskartorna funnits? Går det att identifiera förskjutningar
mellan olika trädslag under andra tidsperioder och hur förhåller sig det vi vet om människans historia i området till detta? Man kan
också vända på frågeställningen och jämföra
en paleoekologisk metod med utvecklingen
under de trehundra år som Carl Malmströms
studie täcker och undersöka hur t illförlitlig
paleoekologin är. Vi har käll- och tolkningsproblem när det gäller historiska kartmaterial och vi har tolknings problem vad gäller paleoekologiska metoder. Därför anser jag att
det vore mycket värdefullt om man kunde
analysera samma frågeställning med olika
metoder för att på så sätt vinna djupare förståelse.
För det tredje så är jag mycket imponerad
av både Malmströms noggrannhet och hans
känsla för källkritik. Varje kartmaterial han arbetade med försökte han pröva och tolka
med hänsyn tagen till i vilket sammanhang
det producerats. Källkritik anser jag vara en
outvecklad sida inom den skogshistoriska
forskningen.6 Detta belyses väl av de tämligen
förvirrade diskussioner som förts i olika sammanhang om skogsbrist i Sverige under olika
tidsepoker.7

Östra Värmland - Bergslag och
skogsbruk under mycket lång tid
Ett steg i nordvästlig riktning för oss till trakten av Filipstad i Värmland. Då hamnar vi också i den västligaste delen av Bergslagen. En
elev till mig, Martine Isaksson, har utfört ett
mycket intressant arbete om skogshistorien
på gamla Saxå bruks marker.
Saxå bruk nämns för första gången i Gustav
Vasas jordebok 1540 och det anges då att fyra
bergsmän var verksamma där med tackjärnst illverkning. Förmodligen har det dock med
stor sannolikhet funnits en hytta där redan
tidigare. År 1633 kompletterades hyttan med
en hammarsmedja för stångjärnstillverkning.
Som vanligt var det många intressenter inblandade i en hytta av det här slaget och ägar153

Tät granföryngring på gammal ko/botten nära
Saxå bruk i Värmland. Foto: Martine Isaksson.

byten, nedläggning och återuppståndelse av
hyttan var legio under 1700- och 1800-talen.
Hyttan lades slutligen ner 1909 och kvar blev
då ett sågverk. Den s kogsmark som hört till
bruket har utan tvivel nyttjats för kolning
under mycket lång tid, åtminstone under 500600 år.8
Saxå bruk kan därmed gärna få exemplifiera brukshistorien i Bergslagen. Den kände kulturgeografen Gunnar Arpi, som i ett flertal arbeten studerat järnbrukens historia i Sverige,
har analyserat frågan om järnbrukens omland
för träkolning. Han har kommit fram till att
stora delar av s kogarna i Be rgslagen var intecknade för träkolsproduktion under långa
tidsperioder.9 Detta faktum har bland annat
föranlett kommentarer av typen: Bergslagen
va r i stort sett rent på s kog under 1700- eller
1800-talet! Så var det naturligtvis inte, då hade
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vi inte haft en expanderande järnindustri i
Sverige unde r 1800-talet. Det som både Gunnar Arpi, Gösta Wieslander och and ra, som
ägnat frågan en tanke, hävdade var att man
upprätthållit precis så stor järnhantering som
de lokala skogstillgångarna tålde. '° Det vill
säga man utnyttjade skogens tillväxt men
knappast mer i ett längre perspektiv. Skogarna i Bergslagen var alltså hårt anlitade under
mycket lån g tid men vi har inte fått någon radikal avskogning. Utvecklingen skiljer sig alltså mycket klart från förhållandena i Halland.
Den stora frågan här är hur dessa skogar såg
ut. Var det ungskogar som kalavverkades med
regelbundna mellanrum eller var det flerskiktade s kogar där man bedrev något slags selektiv avverkning av kolved? En följdfråga blir
sedan vad ett sådant långsiktigt brukande
innebar för de ekologiska förhållandena i
dessa skogar.
Det som är speciellt intressant i fallet Saxå
bruk är det faktum att det trots ett mycket
långsiktigt brukande av skogen i dag finns ett
större skogsområde på ungefär 500 hektar
alldeles intill bruket som av naturvå rda re
klassas som "naturskog". Denna skog är vidare hemvist för ett ganska stort antal av det vi
brukar kalla hotade arter. Uppgiften i Martine
Isakssons arbete är att klarlägga hur detta går
ihop. Undersökningen har hittills visat att
"naturs kogen" är översållad med kulturspår:
kolbottnar, inhuggningar i träd med mera.
Hur kommer det sig att det finns sällsynta
vedsvampar alldeles intill kolbottnar som utnyttjats under mycket lång tid? Hur stämmer
detta med teorier om lång kontinuitet och
orörda förhållanden? Tyvärr kan jag ej svara
specie llt utförligt på frågan, i varje fall inte
ännu, men jag tror att det är ett typexempel
på en bra s kogs historisk frågeställn ing av
stort vetens kapligt värde och med praktisk
tillämpning i dag.
Det är också en mycket viktig uppgift generellt för den skogshistoriska fors kningen att
försöka tolka och kvantifiera människans
långsiktiga påverkan på och förändring av
olika skogsekosystem. Den forskningen måste beskriva skogen ingående vid olika tidpunkter och analysera de processer som för-

ändrat skogen, både de antropogena, dvs de
av människan framkallade, och de naturliga.

Norrlands inland - från naturskog till kulturskog på 100 år
Om vi går över till Lycksele socken, kommer
vi till ett område i Sverige som inte var helt
avskogat under någon del av den holocena
historien. Vi har inte heller haft någon långsiktig påverkan av järnbruk på skogen. Här vill
jag påstå att människans direkta påverkan på
skogsekosystemen varit av ganska blygsam
omfattning fram till mitten av 1800-talet.'' Ett
diffust, lokalt och extensivt brukande av nybyggare och samer under mycket lång tid har
dock präglat skogen, något som vi inte får underskatta.12 Även här finns en klassisk skogshistorisk studie, Lars Tirens Skogshistoriska
studier i trakten av Degerfors som skrevs under 1930-talet. 13 Den behandlar både skogsekosystemens övergång från mer naturligt
präglade förhållanden och människans nyttjande av skogen under framför allt 1800-talet
och början av 1900-talet. Han skriver om pottaskebränning, tjärbränning, baggböleri och
en begynnande skogsvård. Även om man kan
rikta viss kritik mot en del slutsatser han drar,
så är detta arbete en av de mer betydelsefulla skogshistoriska studier som skrivits i
Sverige. 14 Studiens värde ökas av att Tiren,
liksom Carl Malmström, kunde studera ett
skogslandskap som faktiskt skiljer sig mycket
från dagens skogslandskap.
Människans mer begränsade inflytande på
skogar i Norrlands inland innebär att vi på ett
annat sätt än i tidigare exempel kan skapa oss
en bild av skogsekosystemens naturliga dynamik genom att studera linjerna bakåt i tiden.
1ett projekt som jag är inblandad i har vi anlagt ett bredare landskaps perspektiv på förändringen av skogen. 15 Där har vi utnyttjat
avvittringskartor från 1860- och 1870-talet
som utgångspunkt. I dessa kartor finns detaljerad areell information om brandpåverkad
skog av olika slag.
Mycket betydande arealer, närmare 10 procent av marken, var brandpåverkad vid denna tid. Frågan om skogsbranden är central för

förståelsen av den naturliga dynamik som format skogsbestånd och skogslandskap och för
förståelsen av människans roll före det industriella genombrottet. Det vi lätt kan konstatera är att skogsbranden, som för bara hundra
år sedan var en mycket betydelsefull störningsfaktor, i dag är helt betydelselös i landskapet.16 Det finns inget sammanställt material som i dag visar den av skogsbranden påverkade marken inom detta område, men det
rör sig om mycket små arealer. Några få områden har hyggesbränts för att förbättra föryngringen. Dock skall man ha klart för sig att den
mark där man normalt hyggesbränner sällan
är den typ av mark där branden varit vanligt
förekommande tidigare. Ett mer spännande
exempel är dock bränningen av Kåtalidens
domänreservat i maj 1995. Ungefär 10 hektar
äldre flerskiktad tallskog brändes för rena

Äldre tal/dominerad skog i Norrlands inland vid
sekelsldftet, gamla (300-400-åriga) tallar dominerar beståndet. Slwgshögskolans fotoarkiv, SLU
Umeå.
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naturvårdsändamål. Många träd var runt 300
år gamla och några var äldre än 600 år. För att
kunna genomföra den typen av naturvårdsåtgärder inom skogsbruket krävs skogshistoriska kunskaper.
Det andra viktiga skeende som starkt präglat skogen i detta område före 1900-talet är
det sena 1800-talets avverkningar av grövre
tallar; alla känner till begreppet baggböleavv erkningar och miljonstärnplingar.17 Den exploateringen fic k dramatiska konsekvenser
för både människor och skog i hela Norrlands
inland.
Med utgångspunkt i dessa två fakta har vi
försökt förstå hur skogen förändrats under en
hundraårsperiod genom att analysera Domänverkets skogsindelningar från början av
1900-talet och fram till i dag. Det man då finner är att vi har gått från en flerskiktad talldominerad skog med ett stort inslag av mycket
gamla träd till en ren kulturskog där träden
som mest uppnår en yngre medelålder. Tallar
äldre än 400 år var för bara hundra år sedan
ett vanligt inslag i bestånden, i dag hittar man
mycket sällan ett träd som är över 200 år. Det
som tidigare var ett sammanhängande skogslandskap är i dag också fragmenterat i enskiktade och ensartade bestånd. Den typen av
retrospektiv information anser jag kan användas som en referens till dagens struktur i
skogslandskapet men också som utgångspunkt för en framtida planering av ett mer naturanpassat skogsbruk. Väldigt mycket av
naturvårdsarbetet inom skogsbruket gäller ju
att återskapa förlorade strukturella kvaliteter,
till exempel döda träd, lövträd och äldre träd
samt att återinföra förlorade processer som
till exempel skogsbrand i ekologiskt utarmade skogar. Vi måste också få en korrekt bild av
hur man tidigare påverkat skogen för att kunna förstå vad dagens handlingar leder till.

Skogshistoria måste utvecklas i
gränsområdet mellan olika funnen
Min i huvudsak naturvetenskapligt inriktade
forskning där problemen baseras på ekologiska frågeställningar visar återigen hur viktigt
det är med interaktion mellan olika veten156

skapliga discipliner inom den skogshistoriska
forskningen. Mer renodlad historisk forskning
kring skogslagstiftning eller brist på lagstiftning, koloniseringsförlopp och annat måste
vara en bakgrund till detta arbete. Ekonomisk-historisk forskning som behandlar den
industriella delen av skogsexploateringen
och frågor som rör äganderätten till skogsmarken är också centrala. ldehistoriska analyser som gäller de ideer som legat bakom
övergången från ett exploaterande skogsbruk
till ett manipulerande är ett annat viktigt fält
om vi verkligen vill förstå och tolka vår skogshistoria.
Avslutningsvis vill jag gärna framhålla några slutsatser.

1. Sveriges skogshistoria uppvisar stora regionala skillnader och därför duger inte generaliseringar där man försöker fastställa någon
allmän historisk utveckling. I Halland har vi
inte haft samma skogshistoriska utveckling
som i västra Bergslagen, där utvecklingen i
sin tur inte varit densamma som i Lycksele
socken. Nu ger också min framställning en
tämligen falsk bild av verkligheten eftersom
jag bara presenterat tre exempel. Det finns
naturligtvis ytterligare dussintals mycket specifika regionala exempel som kunde ha presenterats. Västra Jämtland, Gotland, Mälardalen, småländska höglandet, södra Skåne eller norrlandskusten visar få eller inga likheter
med vad jag beskrivit här.
2. I dag upplever jag att den skogshistoriska
forskningen är mycket dynamisk. Forskare
från vitt skilda discipliner intresserar sig för
skogshistoriska frågeställningar : historiker,
ekonom-historiker, idehisto riker, ekologer
och paleoekologer. Det känns som om vi just
nu befinner oss i en intressant, lätt ostrukturerad men kreativ fas. Ett skäl till detta anser
jag vara att skogshistoria har klart tvärvetenskapliga drag. I likhet med Urban Emanuelsson och Janken Myrdal menar jag att skogshistorisk forskning ligger i gränsområdet
mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap
och humaniora och bäst frodas när man blandar icleer och teorier från olika vetenskapliga
discipliner. Det kommer då fram många syn-

punkter på vad skogshistoria egentligen är,
vad ett sådant ämne bör ha för inriktning och
hur skogshistor ien kan utnyttjas i dag. Dessutom finns ett mycket stort intresse hos allmänheten för skogshistoria.
Allt detta tror jag är bra och konstruktivt.
Det finns inget tråkigare än forskning där alla
ramar är givna och där mossan sakta överväxer såväl forskaren som forskningen, om
läsaren ursäktar en metafor från det sena
1800-talets debatt om försumpningen av
Norrlands skogsmarker.
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Vilken betydelse har skogshistoriska
kunskaper för naturvårdsarbetet
i dagens skogsbruk?
Per-Ove Bäckström

Skogsbruket i Sverige har under 1970- och
1980-talen ständigt varit i fokus, ja i själva
verket har det varit konflikter mellan skogsbrukets företrädare och naturvården, då företrädd av Naturvårdsverket och inte minst en
rad intresseorganisationer. Konfliktområdena
har varit många, som kalhyggesbruk, kemisk
lövbehandling, användning av DDT, hyggesplogning, de fjällnära skogarnas utnyttjande
etc. Motsättningarna på dessa områden ledde
från tid till annan till politiska ingripanden
genom tillfälliga förbud, olika sakkunnigutredningar och i slutändan modifieringar av
skogens brukande och i vissa fall helt stopp
för användning av en metod.
Under slutet av 1980-talet övergick konflikten successivt till ett mer nyanserat och konstruktivt meningsutbyte kring vilka konsekvenser det moderna skogsbruket hade för
biodiversiteten i skogslandskapet. Inom skogsnäringen ökade förståelsen för att det gamla
begreppet långsiktigt uthållig produktion
måste få ett vidgat innehåll så att det betydde
såväl uthållig virkesproduktion som även i
övrigt uthålliga skogsekosystem. Denna utveckling var i hög grad en följd av den ökade
omfattningen av den skogliga miljöforskningen och de intressanta resultat som denna gav.
I detta läge tillsatte regeringen 1989 en skogspolitisk kommitte med uppgift att ge riktlinjer
för en ny skogs politik.

Den nya skogspolitiken

Den nya skogspolitiken från år 1994 lägger
lika vikt vid produktions- och miljöfrågor.1
Den då ansvarige ministern betonade att be-slutet inte innebar att produktionen skulle
sänkas - produktionsnivån skall bibehållas
samtidigt som skogens miljö tillmäts samma
betydelse som dess produktion. 1990 års
skogspolitiska kommitte som föreslog denna
skogspolitik, diskuterade avvägningen mellan
produktion och miljö utifrån tre alternativ.
Dessa lade olika tonvikt vid naturreservat och
skogsbruksintensitet. Kommitten stannade
vid att kombinera produktion och miljö och
att detta skulle gälla all brukad skogsmark
som inte avsatts som reservat. De faktorer
som karaktäriserar svenskt skogsbruk och
som ledde till detta val var:
att skogsbruket har stor betydelse för landets
ekonomi,
att nästan all skogsareal historiskt sett är brukad,
att en mindre del av skogsmarken ägs av staten ( efter AssiDomäns bildande har denna
del starkt reducerats),
att hälften av skogsmarken ägs av mindre privata skogsägare,
att allemansrätten ger alla tillträde till skogen
(och därmed möjlighet att följa skogsbrukets arbetsmetoder).
159

Ett alternativ till den politik som valdes
hade varit att avsätta stora områden som nationalparker eller naturreservat och att över
den övriga arealen inrikta brukandet på hög
produktion.
Den skogspolitiska kommitten föreslog
även en successiv avsättning av reservat upp
till 5 procent av den produktiva arealen. Idag
finns den största andelen reservat i Norrlands
inland. Andelen är däremot liten i Norrlands
kustland och i mellersta och södra Sverige.
Riksdagens ställningstaganden innebär att
svenskt skogsbruk över all areal, som inte är
reservat, skall lägga samma vikt vid produktions- och miljöfrågor när skogen brukas. Här
uppstår naturligtvis frågan hur detta skall
göras. De avvägningar varje skogsbrukare
som söker tillgodose detta mål ställs inför,
tänker jag dock inte komma in på. Jag skall i
stället ta upp frågan hur ett skogshistoriskt
perspektiv idag kan ge viss ledning för att tillgodose miljömålet i praktiskt skogsbruk. Jag
vill poängtera att man i norra och södra
Sverige angriper denna fråga på olika sätt. I
ett avseende är dock utgångspunkterna likartade. I både norr och söder är de föränd ringar som av olika anledningar skett i skogslandskapet betydelsefulla för de åtgärder man vidtar för att klara miljömålet.

Den boreala skogen

Det storskaliga ekonomiska nyttjandet av
vårt lands boreala skogar startade för halvtannat sekel sedan. Då undantar jag dels den
boreala skogen i Bergslagen, som under flera
hundra år påverkats av bergsbruket, dels de
tidi gt bebodda delarna av Norrland, främst
kusttrakterna, där nyttjande av skogen kopplat till agrar verksamhet förekommit. Under
cirka 150 år har skogen starkt förändrats från
en av människan opåverkad urskog till dagens ofta välskötta produktionsskog.
Vad karaktäriserade den av människan
opåverkade boreala skogen? Fram till slutet
av 1800-talet var det elden som starkast p åverkade det orörda skogslandskapet. För cirka 150 år sedan fick skogen ekonomiskt värde
och en effektiv organisation för bekämpning
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av skogsbränder byggdes upp. Att skogsbranden nästan h elt har kunn at kontrolleras är
sannolikt en av de största ekologiska förändringarna som införts i det boreala skogslandskapet. De senare årtiondenas forskning om
skogs bränder har visat att torra lavdominerade tallskogar i älvdalarna tidigare ofta eldhärjades med 50 till 70 års intervall. Gran- och
blandskogsdominerade skogar närmare vattendelarna eldhärjades med cir ka 200 års intervall. På bördiga och fuktiga marker brann
det däremot mer sällan och därför finns det i
skogslandskapet områden som aldrig brunnit, så kallade brandrefugier. Bränderna skapade en variation i landskapet så att områden
med olika brandfrekvens är b landade med
områden som sällan eller aldrig brunnit. 2
Skogsbränderna medförde också att det i
skogslandskapet fanns bestånd av olika ålder
beroende på när branden inträffade. Brändernas intensitet växlade. Delar av äldre bestånd
liksom enskilda träd och trädgrupper överlevde elden. Inom brandytorna fanns därför
såväl levande som döda stående träd. De
döda träden föll efterhand omkull och sällade
sig till redan döda liggande träd. I naturskogen fanns, både i den som brunnit och den
som inte brunnit, rikligt med gamla träd och
döda stående träd och nedfallna träd, vilket
saknas i dagens brukade skogar.
I den boreala skogen var tall det trädslag
som bäst klarade elden. Tall kom därför ofta
att dominera efter brand. Efter branden etablerade sig först pionjärträden björk och tall.
Lövbrännor, liksom tallbestånd, med ett överbestånd av äldre tallar, var därför vanliga. Sådana bestånd är sällsynta i dagens skogar.
Från skoglig synpunkt är det kort tid sedan
det kommersiella utnyttjandet av den boreala skogen inleddes, cirka 150 år. 1den skogliga
naturvården söker man därför efterlikna den
skogsdynamik som rådde i den orörda skogen. En modell för skoglig naturvård som
grundar sig på brandhistoriken har lanserats
av Angelstam och Rosenberg. 3 Den kallas
ASIO-modellen, där bokstäverna A S I O står
för Aldrig, Sällan, Ibland och Ofta, v ilket syftar på hur frekvent ett bestånd eller ett område brunnit. Inom områden som aldrig brunnit

Hyggesbränning.
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bör möjligheterna för arter som kräver lång
kontinuitet ha varit störst att överleva. Detsamma gäller, i något lägre grad, de områden
som sällan brunnit. För arter som kräver lång
kontinuitet för att överleva antas det vara viktigt att inom A- och S-områden använda skogsskötselmetoder som gör att marken inte helt
friläggs. Under alla fö rhållanden bör kalavver kning undv ikas. Alternativt kan sådana
områden helt lämnas. Där brand förekommit
ofta är skogen präglad av upprepad störning.
Här antas därför trakthyggesbruk kunna tilllämpas utan att värdefulla naturvärden går till
spillo. För att efterlikna den naturliga skogens
dynamik kan här föryngring under fröträd tilllämpas, och det kan var a fördelaktigt att låta
en del av fröträden stå kvar i det nya beståndet. När man tar upp hyggen är det viktigt att
ibland gynna lövträd eftersom lövbrännor
inte uppstår naturligt i den rationellt skötta

skogen. Med en artificiell lövbränna gynnas
lövtr äd vilka har stor betydelse för att öka
artantalet i skogen.
Vår kunskap om den boreala skogens naturliga dynamik kan utnyttjas inte bara generellt utan även mer specifikt. Skogsområden
kan brännas utan föregående avverkning eller
sedan en del av de värdefullaste träden tagits
tillvara. Andra möjligheter är att till exempel
vid avverkning föra skadade eller ekonomiskt
mindre värdefulla träd till områden som av en
eller annan anledning lämnats för att där öka
mängden död ved. Med den tekniska utrustning som idag finns i skogsbruket kan detta
klaras utan större svårigheter. Detta är exempel på hur historisk kunskap om skogens naturliga dynamik kan utnyttjas. De används i
dagens skogsvård för att klara miljömålet i
den boreala skogen.

161

Södra Sverige
I södra Sveriges skogar är situationen annorlunda än i den boreala skogen. Här har människan med agrar verksamhet under lång tid
påverkat landskapet och därmed skogen.
Under 1700-och 1800-talen hade detta gått så
långt att huvuddelen av all därtill lämplig
mark utnyttjades för odling, bete och svedjebruk. Ett uttryck för det hårda markutnyttjandet var emigrationen från området främst till
Nordamerika men även, i blygsam omfattning, till norra Sverige. Denna utflyttning tog
riktig fart omkring 1830.
Under 1900-talet har det agrara utnyttjandet av marken snabbt minskat och en såväl
organiserad som spontan återbeskogning av
marken ägt rum. Denna har varit så framgångsrik att virkesförrådet i Götaland mer än
fördubblats mellan 1930 och idag, alltså under drygt 60 år. Granens andel av virkesförrådet har under denna tid ökat från drygt 30 till
över 50 procent. Samtidigt har i första hand
andelen tall minskat medan lövandelen efter
en nedgång före 1950 långsamt ökat, vilket
framgår av vidstående diagram. De båda dia-

grammen visar att skogssituationen i södra
Sverige under kort tid förändrats drastiskt
och den fortsätter att förändras i samma riktning under åtskillig tid framöver.
En intressant studie över skogens förändring i södra Sverige under längre tidsperioder
har redovisats av Bradshaw. 4 Med stöd av
pollenstudier visas hur trädslagsfördelningen
på landskapsnivå förändrats under de senaste 2 000 åren. För två tusen år sedan var det
lövträden, och då främst eken, som dominerade i den sydsvenska skogen. Under de senaste två hundra åren har granen ökat starkt
medan ek och andra lövträd trängts tillbaka.
Man menar att dessa förändringar främst beror på människans markutnyttjande men till
viss del även på de klimatförändringar som
ägt rum under denna tidsrymd.
Förändringarna har varit stora i det sydsvenska skogslandskapet i såväl långt som
kort perspektiv. Vi har en relativt god uppfattning om den historiska utvecklingen. Frågan
är hur detta kan utnyttjas i dagens skogliga
naturvård. Att i södra Sverige använda den
nära skogshistorien som någon form av mall
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men lövträd ökat under de senaste 60 åren eftersom 25 procent av virkes volymen 1930 motsvarar 90
miljoner m 1sk medan 20 procent av virkesvolymen motsvarar 140 miljoner m 1sk.

eller mål för hur naturvårdsfrågorna i skogsbruket skall tacklas synes inte lika tillämpbart
som i norra delen av landet.
Även i södra Sverige finns områden där, liksom i norra Sverige, brandhistoriken kan utnyttjas för val av skogliga behandlingsmetoder. Dock är sådana områden, med tanke på
de förändringar som tidigare redovisats, inte
allmänt förekommande. Betydligt viktigare
synes det vara att bygga på den kunskap om
de långsiktiga förändringarna i trädslagssammansättning som bland andra Bradshaw redovisat. Utifrån den kunskapen bör det vara
riktigt att öka andelen lövskog, speciellt då
med ek, för att återknyta till en historisk
skogssituation och gynna en större mångfald
i skogslandskapet.
Kunskaperna om hur marken brukats under de senaste århundradet kan naturligt nog

utnyttjas i den skogliga naturvården.5 På
mark som efter ett agrart utnyttjande spontant återbeskogats förekommer ofta lövträd
eller lövskog. Naturligtvis är det socialt mest
attraktivt att nära bebyggelse och nära tätorter gynna lövträd. Genom att bygga på och
utvidga existerande äldre lövskog i det tidigare agrara landskapet kan en attraktiv miljö
skapas samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.
Befintliga lövskogar med lång kontinuitet
är speciellt värdefulla när lövskogen skall
ökas. Åtgärder som gör att sådana bestånd
kan öka arealmässigt är viktiga. Andra viktiga
åtgärder är att friställa gamla grova träd inom
tidigare hagmarker. Det är också viktigt att
återställa våtmarker och sumpskogar som
förstörts genom dikning och torrläggning till
följd av det tidigare markutnyttjandet. En åt163

gärdskatalog för skogsmark i södra Sverige
har ställts samman av Pettersson.6 För att
lyckas väl med att skapa ett attraktivt landskap är det av vikt att utnyttja den kunskap
landskaps planerare och landskapsarkitekter
har.
Södra Sverige är tätt befolkat jämfört med
landets norra delar och därför berörs många
människor av hur skogen sköts och har synpunkter på såväl skogens betydelse som utseende. Hänsyn måste också tas till den höga
belastningen från luftföroreningarna. I de södra delarna av landet är riktigt stora sammanhängande skogsområden ovanligare än längre norrut. Huvuddelen av skogen i södra
Sverige ägs av privatpersoner. Den beskrivna
kombinationen gör att miljöfrågorna i skogsbruket måste angripas relativt småskaligt.
Många anser att det stora antalet skogsägare
med olika mål för sitt skogsbruk ger en viss
garanti för en god variation i skogslandskapet. Detta kan var a riktigt, men det är inte
bevisat. Exempelvis finns det för ett från miljösynpunkt värdefullt skogsområde på privat
mark inga garantier för att det bevaras vid ett
ägarbyte, då ett ackumulerat virkesförråd kan
behöva realiseras.

Skoglig landskapsplanering
Redan ett par år innan den skogspolitiska
kommitten lade fram sitt betänkande hade de
svenska skogsföretagen startat arbetet med
att skapa ett skogsbruk som kunde tillgodose
krav en på både virkesproduktion och biologisk mångfald. Även inom privatskogsbruket
hade studier kring dessa problem påbörjats.
Det skall här framhållas att främst storskogsbruket starkt påverkad es av reaktioner mot
hur nordiskt skogsbruk bedrevs i för skogsindustrins export viktiga länder i Europa. Att
bedriva ett i alla avseenden uthålligt skogsbruk hade blivit en från ekonomisk synpunkt
viktig fråga.
I skogs företagens planering utnyttjas naturligt nog den historiska kunskap jag här redovisat, med det är inte tillräckligt. Den måste kompletteras med andra kunskaper för att
ge bästa resultat. I det planeringsarbete som
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praktiker och forskare utfört under 1990-talet
har tre olika modeller visat sig lämpliga. Dahlin och Sallnäs kallar dessa:
• ASIO-modellen
• Kärna-stråk modellen
• Ledstångsmodellen7
Den första av dessa -ASIO-model len - har redovisats i ett tidigare avsnitt. I kärna-stråk
modellen bygger man på värdekärnor, till exempel nyckelbiotoper och andra miljöer som
är av intresse för bevarandet av den biologiska mångfalden. Sådana finns vanligen i skogsområden med lång kontinuitet. I Sverige är
dessa inte så vanliga. De värdekärnor man finner i planeringsarbetet utgör viktiga miljöer i
landskapet som sedan på olika sätt kan bindas samman med korridorer eller stråk av
gammal eller äldre skog. Dessa skall sedan
fungera som sammanbindningslänkar som
gynnar spridningen av arterna mellan värdekärnorna och förhoppningsvis vidare i skogslandskapet. Detta kan i planeringsarbetet förstärkas på så sätt att värdekärnorna utvidgas
genom att äldre skog i deras kantzoner lämnas kvar.
Ledstångsmodellen har främst prövats i
södra Sverige och visat sig kunna användas
inom områden som tidigare utnyttjats agrart
och nu växer igen. I ett sådant landskap finns
ofta något som Dahlin och Sallnäs kallar landskapsstrukturer. Det är rester av till exempel
äldre lövskog som är fragmentariskt spridd i
landskapet. Tidigare verksamhet i landskapet
kan ibland ha resulterat i att dessa fragment
bildar ett mönster. Genom att i planeringsarbetet förtydliga och förstärka dessa "ledstänger" ökas förutsättningarna för att bibehålla områdets kvaliteter.
Medan man i ASIO-modellen försöker efterlikna den ursprungliga dynamiken i landskapet går kärna-stråk modellen ut på att sammanbinda värdefulla områden i skogslandskapet och ibland även förstärka dem. I ledstångsmodellen är det viktigt att identifiera
värdefulla områden, som ofta är en följd av
tidigare verksamhet i landskapet, och förstärka dem.

Spår från tidigare verksamhet

I svensk skog och skogsmark finns ofta spår
av tidigare mänsklig verksamhet. Jag har redan nämnt den agrara verksamheten i södra
Sverige och bergsbruket i Bergslagen. Det
finns ofta synnerligen påtagliga spår av den
verksamhet som bedrevs av de människor
som då verkade i landskapet. Subtilare spår
har samerna lämnat, detsamma gäller de jägare som nyttjat skogslandskapet. Skogsbruket
har naturligtvis också lämnat spår från flottning i form av dammar, rännor, trä- och stenskoningar i flottleder samt från kolning som
kolbottnar och kojplatser från avverkningar.
Från kulturhistorisk synpunkt är det viktigt
att sådana lämningar rätt identifieras och på
lämpligt sätt skyddas i det moderna skogsbruket. För detta krävs historisk kunskap om
hur landskapet tidigare nyttjats.
Av detta framgår att i dagens skogliga naturvårdsarbete och skogliga planering måste
kunskaper om skogshushållning kompletteras med kunskaper om vegetations- och zooekologi samt kultur- och skogshistoria. En
balanserad sammanvägning av dessa kunskaper i skogsbrukets planering är en förutsättning för ett insiktsfullt och allmänt accepterat
skogsbruk.

Avslutning

Under 1900-talet har metoderna för skogens
brukande förändrats vid ett par tillfällen. I slutet av 1800-talet initierades ett sk blädningsskogsbruk i Sverige. Det kom att dominera
skogsskötseln fram till seklets mitt då det ersattes av trakthyggesbruket. Detta modifierades i sin tur genom den nya skogspolitik som
gäller från 1994 med sin lika vikt vid produktions-och miljömål. För framtida skogs brukare
är det naturligt nog viktigt att väl känna till när
genomgripande förändringar av skogsbruksmetoderna görs och utnyttja denna kunskap
i såväl skogsskötseln som i den skogliga naturvården, vilket inte berörts i denna uppsats.
Detsamma gäller även andra förändringar i det
areella brukandet av naturresurserna.
Idag uppgår den årliga produktionen i Sveriges skogar till cirka 100 miljoner kbmsk,

medan det årligen avverkas cirka 70 miljoner
m3sk. Att avverkningen inte är högre beror
främst på att en stor del av tillväxten sker i
bestånd som är för unga för att slutavverkas;
dessutom är en stor del för unga för att gallras. Men naturligt nog kommer bestånden
med denna snabba tillväxt inte alltid att vara
för unga för avverkning. Om 10 till 15 år kan
en betydande ökning av avverkningsvolymen
göras utan att virkesförrådet behöver sänkas.
Fram till dess att de bestånd som anlagts under de senaste 50 årens trakthyggesbruk kan
slutavverkas kommer slutavverkning av äldre bestånd att i hög grad svara för vår virkesförsörjning. En stor del av dessa äldre bestånd har kommit upp på naturlig väg. När de
avverkas innebär det att bestånd och marker
som aldrig tidigare slutavverkats blir kalhyggen. Ju längre detta fortlöper, desto sällsyntare blir denna typ av bestånd och desto hårdare kommer konflikterna med naturvårdens
företrädare att bli. Språkbruket i diskussionerna har redan förändrats så att äldre skogsbestånd nu ofta sägs vara urskog.
Detta är inte en fullständig genomgång av
hur historisk kunskap om skogen och skogslandskapet kan utnyttjas i dagens skogliga naturvårdsarbete. Redovisningen har koncentrerats till Norrland och Götaland. Situationen
i främst norra Sverige, där vi har goda kunskaper om hur den av människan opåverkade
skogen fungerade, har beskrivits. För den
boreala skogen finns ett koncept för hur historisk kunskap kan utnyttjas i naturvårdsarbetet. Situationen i södra Sverige är betydligt
oklarare men det synes väsentligt att den
långsiktiga förändringen av skogens sammansättning som skett under de senaste två tusen
åren bör vara en viktig faktor i skogsbrukets
naturvårdsarbete. Situationen i Bergslagen
med dess sedan medeltiden hårda skogs utnyttjande har här inte berörts. Det koncept
som redovisats för naturvårdsarbetet i den
boreala skogen torde dock i de flesta fall vara
tillämpligt även där. Till historisk kunskap
skall sedan generellt läggas ekologisk kunskap och kunskaper om skogshushållning för
att en god planering av skogsbruket skall uppnås.
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Skovhistoriens betydning
i dagens Danmark
Peter Friis MRJller

"Den som ikke kender fortiden forstår ikke
nutiden og vil aldrig kunne fatte fremtiden" er
ord der vistnok tillregges Lenin. Men uanset
ophav rummer ordene en grundlreggende
sandhed om vrerdien af at kende baggrund og
oprindelse - og man kan tilf0je: ikke blot kende, men også erkende og forstå.
lndledningsordene grelder overalt i landskabet - for det der m0der os, er et resultat af
ofte årtusinders indviklede samspil mellem
naturgrundlaget i bred forstand, klimatiske
svingninger, planter og dyr og ikke mindst
mennesket. Skoven og skovhistorien er central i dette spil, for i de sidste godt 12 000 år
har Danmark naturligt vreret et skovland og
selv i det intensive skovbrug har ordene en
srerlig vregt, fordi trreernes levealder og generationstid i de fleste tilfrelde langt overstiger
forstmandens virketid såvel som levetid.
Forfatteren og digteren Jeppe Aakjrer har
udtrykt det mere poetisk i "Historiens sang"
fra 1916, der egentlig sagtens kunne gå som
den moderne (skov) historiker s slagsang:
Som dy best brend gi 'r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle vadd udrinder,
så styrkes slcegtens marv hos barn ag mand
ved folkets arv af dy be, stcerke m inder
Din egen dag er kort, men slcegtens lang;
lceg eret ydmygt tildens rad forneden:
årtusind toner op i gråd ag sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi seger slcegtens spor i stort og småt,
i flinteeksen efter harvens tcender
i mosefundets smykke, plumpt ag råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hcender.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slcegtens ve ag våde;
nu skal de T'fJbe mig, hvad vej j eg drog,
og le fte mig en flig af livets gåde.
Skovhistorien er, som anden historie også på
godtog ondt, en del af vor frelles eller kollektive erindring - som man kan vrelge at drage
et lettelsens suk over netop er historie, bruge
nostalgisk som en flrebeklud eller fremadrettet som et dybde- og perspektivgivende vrerkt0j og en kilde til forståelse og indsigt - i såvel
skovbruget som i den bredere naturforvaltning. Skovhistorien kan med andre ord give
os den 4. dimension - tiden og tidsperspektivet.
Som med anden historie kan det også for
skovhistoriens vedkommende ofte vrere
mere afg0rende hvordan den opfattes og bruges - fotkeligt som fagligt - end hvordan den
var. Skovhistorie kan opfattes snrevert eller
bredt - og dens betydning for nutiden veks ler
tilsvarende. Den snrevre opfattelse er som
skovbrugets historie, dvs stort set kun de sidste 2-300 år. En bredere er naturens og i Danmark dermed skovens udvikling i st0rre eller
mindre samspil (eller modspil) med mennesket siden den seneste istid - og i den bredeste er skovhistorie nrermest synonymt
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med milj0historie eller 0kohistorie, hele 0kosystemets uclv iklingshistorie, hvor der kan
laegges vaegt på de forhold der peger fremad
i tiden og kan tjene som pejlemaerker.
Noget forenklet kan man inddele skovhistoriens betyclning i fire hovedområcler:
• God underholdning. Skovhistorien byder
på et vaelcl af gode og også saftige historier;
fortaellinger hvor naturhistorie er v aevet
sammen med samfundshistorie. Historiske
udsenclelser er meget populaere. Fx havde
en TY-serie om de danske skove og deres
historie meget h0je seertal.
• Intellektuel tilfredsstillelse - mennesket lever ikke af br0d alene. Skovhist orien kan
rigt tilgoclese den grundlaeggencle glaede
eller tilfredsstillelse ved viden, indsigt og
erkendelse og forståelse af baggrunde og
sammenhaenge.
• Vaerkt0j i den nutidige skov- og naturforvaltning.
• Vaerkt0j til belysning af mulig, fremtidig klima- og naturuclvikling og elens mulige konsekvenser.
I artiklen vit jeg f0rst og fremmest se på de to
sidstn aevnte aspekter og fremdrage nogle
forskellige eksempler på aktuelle emneområcler, hvor skovhistorien og den skovhistoriske forskning har central betyclning i Danmark.

Skovhistoriens kilder og
vrerkt0jer
Skovhistorien kan anskues fra to retninger, en
med afsaet i isaer de skrevne kilder : hvad siger
historien om skoven, og en med afsaet i skoven selv og alle dens mangeartede vidnesbyrd: hvad siger skoven om historien. Uanset
synsvinkel er der mangfoldige kilder at 0se af,
her blot nogle eksempler :

De skrevne kilder
Granskning af bevarede, skrevne kilder er
rygrad en i den klassiske skovhist orie: kort,
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driftsplaner, driftsb0ger, regnskaber, indberetninger, taxationer, matrikelb0ger, udskiftningsdokumenter osv. For skovenes veclkommende er navnlig de siclste h0jst 200 års
driftsplaner, skovkort og driftsb0ger - hvor
sådanne findes - en uhyre vaesentlig kilde.
Men skal man laengere tilbage i tiden, er det et
problem, at de skrevne kilder sjaeldent r aekker laengere tilbage end til 16-1700-tallet og
kun i få tilfaelde ind i middelalderen. Også
stednavnene kan, trods alle deres tolkningsmaessige faldgruber, rumme vaesentlig information. Kildernes eksistens, art og omfang vi t
i h0j grad vaere styrende for hvilken skovhistorie, der vil kunne skrives.

Arkceologiske, j ordfaste og andre ikkeskriftlige, historiske kilder
Skoven og landskabet er, når det isaer gaelder
konkrete områder, naturligvis selv en utrolig
vigtig kilde med elens jordsmon og eventuelle fortidsminder i form af gravh0je, agre,
stenhobe, grerder, volde, gr0fter1 , vejspor, hustomter, savgrave2 , kulturlag, råstofgrave3 , kalkovne eller milegruber. Udenfor skoven kan
bygninger, spor af teglovne osv bidrage. Selv
kirkernes middelalderlige kalkmalerier indgår
med deres indirekte oplysninger om fx brug
af l0vh0st m.v., som kilde til skovhistorien.

Geologiske kilder
Skoven kan med elens stedvis uforstyrrede
s0er, moser, fugtige lavninger og sure jordbunde i sig selv virke som et skovhistorisk
arkiv hvor data/ information i form af planteog dyrerester, pollen, svampehyfer, traekulst0v, sodpartikler, vulkanske askepartikler
o.m.a. aflej res, indlejres og bevares for eftertiden. Og med passende videnskabelige instrumenter, som fx pollenanalysen og beslaegtede teknikker, st0ttet af geologisk-atomfysiske dateringsmetoder som kulstof-14 datering,
blydatering eller tefradatering m. flr. kan de
ideelt set, efterf0Igende laeses lag for lag som
siderne i en bog ( fig. 1). Det har givet uhyre
vaerdifulde oplysninger om en lang raekke
områder.4
Jordbundens tekstur og struktur kan fort aelle om sandflugt, dyrkning og meget andet
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Fig. I . Pollendiagram mer, der for den ukyndige blot er et bundt sk<Evtandede savklinger, men for den
indviede er at ligne ved et orkesterpartitur, hvor tr<Earterne er de enkelte instrumentstemmer- der tilsammen udgor musikken, symfonien, skovens eller landets udvikling gennem titusinde år.
Den postglaciale eller holoc<Ene skovudvikling er ikke tilendebragt i Danmark. Udvil<lingen er b/evet st<Erkt forandret fra Bondestenalder (Neolitilwm) og frem gennem i f0rste nekke skovrydning og
agerbrug og senere skovbrug. I Danmark blev skovfyrren (Pinus sylvestris) udryddet af mennesket,
mens r0dgran (Picea abies) og <Er (Acer pseudoplatanus) ikke nåede at indvandre naturligt, selv om
de var undervejs og trives rimeligt her. Pollendiagram over skovudviklingen på god bund i Danmark.
Udarbejdet af Bent Odgaard.

og dens indhold af fosfor kan afsl0re selv årtusindgamle bopladser og bebyggelser.

Tr<:Eerne som levende fortidsminder
Trreerne selv kan med deres art, alder, form
og fordeling som levende fortidsminder
afreskes utallige oplysninger om eventuel
fortidig drift og påvirkning eller blot tidligere
tilstande. Når blot man åbner 0jnene og ser
efter:
- Trreer der er fremkommet som st0dskud det vrere sig som f0lge af tilfreldig hugst5 eller mere eller mindre regelmressig strevning6 -vil ofte brere prreg af det i århundreder, selvom der efterf0lgende er sket udtynding af stammerne. De vil oftest have
en karakteristisk fortykkelse ved foden
("klumpfod") eller stadig vrere fler- eller
mangestammede (fig. 2). I Danmark er det

tydeligst i yngre strevningsskove og fx
egekrat7 og ellemoser8 , hvor der mange
steder blev strevnet under 1. og 2. verdenskrig. Men spor af strevning kan ses flere
hundrede år efter strevningsoph0r. Det ses
fx i Longelse Bondegårdsskov på Langeland, hvor flere 100-200 årige trreer af ask
(Fraxinus), elm (Ulmus glabra), avnb0g
(Carpinus), og selv b0g (Fagus) stadig
brerer tydelige prreg. Srerlig hyppig og intensiv strevning gennem lang tid viser sig,
også selvom st0ddene forlrengst er rådnet
bort, som store, op til over 20 meter brede
st0dskudskloner9 •
- Stynede 10 eller topkappede trreer vil ligeledes bevare en mere eller mindre udprreget "kandelaberform" (fig. 2).
- Trreernes stammeform og kronestruktur,
herunder eventuelle spor af store d0de, ne169

dre grene, fx på gamle overstandere 11
fortreller om tidligere lysforhold, fx om en
eventuel fortid som grresningsskov (fig. 3).
- Bevoksningsstruktur 12 , trrearts- og aldersfordeling krrever mere i ndgående unders0gelser, men kan give vrerdifuld viden,
bl.a. om forhold langt tilbage i tiden.

•

Fig. 2. Trreformer som levende fortidsminde1: Vidnesbyrd om fortidig drift.
a. F/erstammet trre som folge af gentagen strevning og gendannelse fra st0dskud.
b. Strevnet trre, hvor de ovrige slammer siden er
hugget bort. Fort iden afsl0res af "klumpfoden ".
c. Tophugget eller stynet trre.

- Rester af d0de trreer og st0d ( og huller fra
disse) er ligeledes en indlysende kilde til information om tidligere struktur, t ilstand,
trrefordeling og udnyttelse.
- Årringsm0nstrene kan gennem dendro0kologiske studier af bl.a. borepr0ver, berette
om eller antyde både klimatiske svingninger, insektangreb og hugstindgreb o.m.a.
- Unders0gelser af årsskudslrengden kan
belyse vrekstforl0b og sundhed nogle årtier tilbage hos bl.a. b0g.

Andre levende fortidsminder.
Vedvarighedsuisere (kontinuitetsindikatorer)
Men også skovens andre organismer kan tale
deres sprog. En lang rrekke plant er og dyr virker som indikatorer for forskellige forhold i
skoven. Centralt i denne forbindelse er de
mange arter der indicerer, antyder eller viser
kontinuitet, vedvarighed i et skov system -

Fig. 3. Trreformer som levende skovhistorie. Vidnesbyrd om fortidige lysforhold. Til venstre et eksempe/ på en eg, der er opvokset i åben skav eller /rit, hvorefter skoven er blevet tr,et; i dette tilfrelde som
folge af indfredningen. Til hojre en eg opvokset som del af en tret skav. Fra Vaupell 1863 s. 207 og 164.
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Fig. 4. Eksempef på skovhistoriens (vedvarighedens, kontinuitetens) betydning for artsindho/det af
/aver.

A. Urskoven med uforstyrret struktur og skovklima. Artsanta/let er anslået til l 20 pr. km 2.

8 . Dele af urskoven ryddes og en skov iso/eres og udtyndes. FfJ/somme arter forsvinder.
C. På rydningen plantes en ny skov. Mindre /r,J/somme arter indvandrer gradvis. Den isolerede skov
genvinder noget afsin oprindelige struktur og f0/somm e arter med en vis spredningsevne indvandrer.
D. Nutid. Tyndingshugst i urskovsresten får f0/somme arter til al forsvinde. Den isolerede skov har
efter nogle århundreders ur0rthed genvundet sin struktllr ( urskovsagtig naturskov) og flere arter kan
indvandre. Plantningen har efter århundreders ur0rthed opnået en urskovsagtig struktur, men en rrekke f0/somme arter har ikke spredningsevne til al indvandre.
Selvom de tre skove tilsyneladende har samme urskovsagtige struktur, har de forskelligt artsindhold
på grund af en vid/ forskellig forhistorie og dermed forskellig grad af vedvarighed ( kontinuitet). Samme forhold grelder for en rrekke andre artsgrupper. Bearbejdning af data fra UK (Rose 1976) afS0chting og Christensen 1989 p. 16. Herefter M0/ler 1990 og 1997.

171

Fig. 5. Leuende skouhistorie: /unge/au (Lobaria
pulmonaria) som bl.a. uokser på barken af gamle bf?Jge og ege. En art der ved sin bio/le tilstedeurerelse fortrel/er skouhistorie; den v idner om
lang kontinuitet ( ueduarighed) af en skou med et
ret uforstyrret skoumilj0. Lungelau ses aldrig i
plantet skou i Danmark.

Fig. 6. Leuende skovhistorie: Småbladet lind ( Tilia cordata). I Danmark var linden dominerende
i urskouen i atlantisk tid, men gik derefter tilbage
som ff?Jlge af slrerk kulturpåuirkning, klimarendringer, dårlig frnsretning og senere konkurrence
med bf?Jgen. Huor den forekommer naturligt i nutiden, er den et uidnesbyrd om en vis kontinuitet
- ikke i skoumiljf?Jet, for den tå/er udmrerket al
blive streunet, men i el minimum af skoutilstand.
Tegning af Ingeborg Frederiksen i Botanisk atlas
1956.
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vedvarighedsviserne eller kontinuitetsindikatorerne (tig. 4). Det kan bl.a. vrere arter af laver, svampe, insekter (isrer vedlevende), jordmider13 eller urter som på grund af deres 0kologi, spredningsevne og lignende kun trreffes
i meget gamle skovsystemer. Mange af arterne krrever dog detaljerede unders0gelser og
stort specialistkendskab. En af de synlige og
letkendelige arter er lungelav, lobaria pulmonaria (fig. 5) - som ud over at luftforureningstrykket er lavt det pågreldende sted - fortreller at der er tale om skov, typisk naturskov,
med et skovmilj0, der har vreret intakt eller
nresten intakt i århundreder.
Trrearter kan som sådan også vrere indikator for vedvarighed; i Danmark bl.a. en art
som småbladet lind, Tilia cordata (tig. 6). Den
var dominerende i urskov en f0r agerbruget
og f0r b0gens indvandring. Nu har den meget
dårlig fr0formering og breder sig kun lokalt.
Hvor den forekommer naturligt, er der faktisk
altid tale om meget lang vedvarighed. Det kan
vrere i gamle naturskove og egekrat og strevningsskove, hvor den har kunnet overleve
takket vrere dens udtalte evne til at skyde fra
st0det, men som aldrig er blevet r yddet og
opdyrket.
Med alle disse mangeartede kilder til rådighed er den moderne skovhistorie eller i bredere forstand vegetationshistorie eller klimaog milj0historie, snarere en slags Sherlock
Holmes-virksomhed, hvor alle trenkelige teknikker og metoder inddrages og alle trenkelige spor og indicier granskes og alle fravristede udsagn grundigt krydsanalyseres. Med
denne brede tilgang, kan samarbejde mellem
mange forskellige fagdiscipliner fx mellem
historikere og naturhistorikere blive utrolig
givtigt 14 . Et bredt sammensat forskningsmilj0,
som fx det der findes på på afdelingen for
Milj0historie og Klima på Danmarks og Gr0nlands Geologiske Unders0gelse (GEUS), hvor
der er folk med forskellige tilgange og uddannelsesmressig baggrund indenfor geografi,
geologi, maringeologi, hydrologi, botanik,
zoologi, diatomologi 15 , arkreologi, pollenanalyse, skovbrugsvidenskab m.v. (samt et vist,
ufaglrert historikertilsret) , har den styrke.

Skovhistoriens betydning
I det f0lgende skal gives nogle eksempler på
skovhistoriens betydning i hhv. skovbruget,
naturforvaltningen, i forbindelse med naturskovsregistrering og -strategi, i naturkvalitetsdiskussionen og i klima- og milj0historien.

Skovbruget

Hvor bedemandens I6 tidshorisont h0jst rrekker en uges tid frem, bondens gerne går til
nreste h0st, og politikerens sjreldent når ud
over nreste valg, har skovbrugeren (eller rettere burde have) en tidshorisont der bestemmes af trreernes Iange levetid (eller i hvertfald
produktionstid) og drejer sig om årtier og århundreder. Den direkte betydning af skovhistorien for skovbruget afhrenger af den enkelte ejers og forvalters horisont og ramme. Men
det er selvf0lgeligt, at forklaring på nutidsforhold i fx en bevoksning, ofte må s0ges lang
tilbage i tiden, ligesom det er (eller b0r vrere)
selvf0lgelig trenkning, at tiltag i nutiden kan få
direkte og indirekte f0lger langt ind i fremtiden. l få erhvervI7 er der samme store behov
for at have styr på dokumentationen af forskellige tiltag på det historiske sigt. Skovbrugserhvervet er nok uden sidestykke det erhverv, der har den lrengste tidshorisont - det
skulle da lige vrere naturlig fremstilling af
stenkul eller t0rv. Faktisk er det kun geologiens tidsperspektiv og tilh0rende jonglering
med årtusinder og årmillioner, der naturn0dvendigt overgår skovbrugets.
På grund af den !ange produktionstid i
skovbruget er grrensen mellem skovhistorie
og almindelig, driftsmressig n0dvendig dokumentation flydende, både driftsmressigt, 0konomisk og forsknings- og fors0gsmressigt, fx
med henblik på bonitering og tilv<l:!kstberegning. Hvis der skal kunne drages nytte af erfaringer med en bestemt drift eller virkninger af
bestemte hrendelser, er det n0dvendigt at tiltag, måledata, metoder osv dokumenteres for
en eftertid, den vrere sig ganske nrer eller
fjern. Driftsplanerne der på de st0rre ejendomme udarbejdes med 10-15 års mellemrum, bliver hurtigt en skovhistorisk guldgrube, men vedbliver ofte med at have driftsmressig relevans i årtier, endda lrengere.

Skovbruget krrever ideelt set en lang horisont, også 0konomisk. Det er smukt illustreret
af et gods som Bregentved på Sjrelland, der
siden 1880'erne har investeret i opbygning af
et langsigtet h0jkvalitets-egeskovbrug og
l0bende har fulgt op på beslutningen med
fortsat anlreg af egebevoksninger, således at
distriktet nu har op mod 1000 ha eg i alle aldersklasser, hvoraf de reldste nrermer sig
hugstmodenhed og dermed målet: et mere
eller mindre konstant, h0jt afkast. Så langsigtet og målrettet har nreppe nogen anden skovejer ageret i Danmark, staten inklusive. I denne specialiserede egedyrkning, med mrerkning af hovedtrreer og årlig vanriskapning
gennem måske 80-100 år, vil det vrere n0dvendig med dokumentation på noget nrer enkelttrreniveau for at sikre den h0je merpris
for knastfrit trre til finerskrering I8 .
Denne !ange produktionstid i forening med
tidernes omskiftelighed i vilkår og forhold er
dog også et af skovbrugets klassiske problemer - ingen kan vide om der, når produktionstiden omsider er til ende, så også er afsretning
på produktet - eller hvad der i det hete taget
vil vrere salgbart. Skibstrre af eg er et klassisk
eksempel. I 15-1800-tallet var tvillingeriget
Danmark-Norge en stormagt, hvis styrke hvilede på flåden, både handelsmressigt og militrert og langt ind i 1800-tallet var det et af skovbrugets allervigtigste formål at fremskaffe
skibstrre (at befolkningen, b0nderne, anså
brrendsel, grerdsel, byggematerialer og grresning19 for vigtigere, er en anden sag). Omkring
år 1800 blev der i Danmark anlagt betragtelige
kulturer af eg med henblik på at forsyne flåden med dette krigsvigtige råstof. Produktionstiden påregnedes at vrere op mod 2-300 år.
Beni>mt er skn,nen om, at en af de nordsjrellandske skovridere i 1960'erne meddelte
Holmen (flådens hovedkvarter og vigtigste
vrerft) at "den bestilte vare er klar til levering". Selvom der rent faktisk blev bygget nye
krigsskibe af egetrre så sent som i 1960'erne,
nemlig minestrygere, var egens militrere rolle faktisk udspillet allerede i slutningen af
1800-tallet. Nuvel, det der var tiltrenkt en stolt
fremtid som strevn eller planke i et kongeligt
krigsskib under korsbanneret endte mere pro173

fant som paneler på et WC i Tyskland eller
som finer på en Iåge20 i en bodega i Århus. Men
penge gav det immerhen og for den krevle21
der kunne skrrelles til finer endda ganske
mange.
Mangfoldige andre produkter, som skovbrugets produktion har stilet mod, er ligeledes
forinden endt på histori ens m0dding eller i
museernes montrer - sm0rdritler, trresko,
jernbanesveller, og - for en tid - selv det reldgamle brugsmål: trre som brrendsel. Det var
ikke underligt at efterkrigstiden gav panik i
det danske I0vtrreskovbrug. L0vtrrepriserne
raslede ned , omkostningerne steg og b0getrreet var stort set usrelgeligt. Store I0vtrrearealer blev omvandlet til nåletrre22 - også
hjulpet godt på gled af stormfaldskatastrofen
i 1967. Kun takket vrere Flemming Junckers
uvurderlige indsats for l0vtrreets anvendelse
til bl.a. gulvtrre og cellulose, lykkedes det nogenlunde at holde skindet på nresen. Samtidig
blomstrede massevaren gran til byggeri og
papirfremstilling; nåletrrepriserne steg og
steg. Det er ikke engang to årtier siden at I0vtrredyrkere på det nrermeste blev udskreget
som idioter af de rationelle skov0konomer,
der så nåletrreet, isrer granen som det eneste
sal(i)gg0rende (og til gengreld så bort fra alt
det, der ikke lige kunne indpasses i formlerne,
såsom risikoen for stormfald, insektangreb,
svamp og andre "detaljer"). 11977 kunne en
skovrider23 på et dansk gods således på en
ekskursion for skovbrugsstuderende, stolt
fremvise resultatet af sin geniale skov0konomiske kalkule: renafdrift 24 af en ca. 30 årig
egebevoksning til fordel for plantning af gran.
Man troede vet nrermest, at hvis ikke nåletrreerne selv voksede ind i himlen, så gjorde priserne det nok. Så meget desto st0rre
blev granatchoket da ballonen sprak og priskurverne for hhv. nåle- og I0vtrre i 198O'erne
og 9O'erne på det nrermeste blev byttet helt
om. Moder skifter, snart m0rke trresorter,
snart lyse, snart slet ikke trre. Men nye brugsmål er kommet til og nye vil komme til i fremtiden; nye teknikker med formpresning, vregtfylde- og styrke0gning osv er under udvikling.
Trre vil som det smukke, naturlige, rene og
helt ideelle råstof det er, utvivlsomt altid have
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en plads i byggeri og hjem, uanset fabrikanternes og krremmernes anprisninger af plastik, betan og glitrende metaller.
Men det er sp0rgsmålet om det vrere den
simple massevare eller det gode kvalitetstrre
eller helt andre driftsformål , der vil prrege
skovene i Danmark i fremtiden?
Ser man på den nye danske skovlov (senest rendret 1996) med tilh0rende bemrerkninger og igangsatte tiltag, der har afl0st de
gamle meget produktionsorienterede lave fra
1805 og 1935, er formålet med skovdriften udvidet strerkt. Nutidig skovforvaltning kan ikke
eller burde i hvert fald ikke lrengere kun ses
som forvaltning af et produktionsapparat, af
en slags levende pengemaskine. men også af
et 0kosystem, af en levende naturarv og af en
kulturarv. Loven forkynder i sin formålsparagraf bl.a.: "ved lovens administration skalder
lregges vregt på at sikre, at skovene dyrkes
med henblik på både at for0ge og forbedre
trreproduktionen og varetage landskabelige,
naturhistoriske, kulturhistoriske og milj0beskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet." Flere nye begreber er kommet ind: flersidighed, naturnrerhed og breredygtighed.
Eller snarere er det gammelkendte begreber,
som har fået nye etiketter på; for måske er der
blot tale - efter nogle årtiers brutale kemiske
og maskinelle udskejelser25 - om en anerkendelse af, som det allerede stod i 1670-forordningen, at skovene er "en af de st0rste herligheder, Gud og naturen har begavet kongeriget
med" og at forstmandens opgave er, som
1781-forordningen formaner: "fornemmelig at
strrebe efter at f0Ige og underst0tte naturen i
dens virkninger".
En opfyldelse af lovens brede torrnål uden
en skovhistorisk referenceramme og forståelse
er utrenkelig. lsrer når der skal stilles skarpt
på indholdet af begreber som naturnrert og
breredygtigt. En forudsretning for naturnrert
skovbrug er selvf0lgelig at referencerammen
er i orden; at man har viden om hvad der er
naturligt og hvilke processer der er og i 0vrigt
har viden om hvilke erfaringer forgrengerne
allerede har indh0stet på området. For der er
gjort en del erfaringer i de sidste par hundrede år, som man kan tage fat i ; det skulle ikke

vrere n0dvendig at opfinde den dybe tallerken eller det varme vand en gang til.

Naturforvaltningen
Moderne naturforvaltning sprender vidt- lige
fra beskyttelse mod indgreb over sikring af at
en tilstand opretholdes, netop gennem indgreb i form af naturpleje, og til at en ellers
udslukt natur s0ges genskabt gennem naturgenopretning. Og i alle tilfrelde kommer man
ikke uden om historien. Det er simpelthen
n0dvendigt at kende tilde geologisk-historiske såvel som biologisk-0kologiske faktorer,
der har vreret afg0rende for en naturtypes
opståen og udvikling og til de faktorer som
kan og i fremtiden må forventes at modvirke
tilstanden (luftforurening, det strerkt srenkede grundvandsspejl o.m.a.). For isrer fornaturgenopretningsprojekternes vedkommende er det n0dvendigt med en n0je viden om,
hvad det er for en (historisk) natur man har
haft på stedet gennem tiderne, og forestiller
sig at ville genoprette.
Der er mange eksempler på at manglende
kendskab til, indsigt i eller forståelse for et
områdes eller et landskabs naturhistoriske og
kulturhistoriske baggrund og naturlige dynamik har haft u0nskede f0lger eller vreret direkte 0delreggende for natur- og kulturvrerdierne, selv hvor viljen egentlig var den bedste.
Der kan nrevnes flere status quo-fredninger
fra isrer f0rste halvdel af dette århundrede,
hvor karakteristiske landskaber, heder, overdrevsbakker26 m.v. blev fredet med det udtrykkelige formål at den davrerende tilstand
skulle bevares, men hvor man i samme åndedrag og i den bedste mening uafvidende forb0d alle de tiltag, der rent faktisk havde formet og tildels skabt det karakteristiske landskab. Det gjaldt navnlig forbud mod grresning. Resultatet var tilgroning.
I århundredets begyndelse troede mange,
at den jyske hede var ren natur - tundraens
direkte efterkommer. Skovhistorisk forskning
har kunnet påvise, at der havde vreret skov
stort set overalt, og at den forsvandt som f0lge af hugst, grresning og brand, samt at der er
strerke indicier for at hedetilstanden med
dominans af hedelyng var 0nsket og tilsigtet,

og i en vis udstrrekning blev opretholdt med
regelmressig afbrrending. En drift og udvikling
der i Vestjylland indledtes allerede i Bondestenalderen.27 De jyske egekrat og b0gepur28
blev en tid opfattet som naturligt kr0llede
urskovslevn. Forskningen har vist at de for
såvidt, genetisk set i flere tilfrelde godt kunne
vrere urskovens eller den naturligt indvandrede skovs sidste ymper, men at form og artssammensretning var en f0lge af århundreders
og årtusinders gentagen nedhugning, st0dskydning, bid og gnav29, frost- og saltsvidning.
Dermed ikke vrere sagt, at man al tid skal
s0ge at strrebe efter at fastholde eller genskabe noget som har vreret. Det er eksempelvis
absolut ikke indlysende!O at s0ge at fastholde
alle egekrat i en st0dskudsprreget, kroget og
tyndbullet tilstand. Der kan faktisk vrere
mange gode grunde til at lade en udvikling
l0be i en helt anden retning, der eventuell er
mere i pagt med de rendrede forhold. Fx lade
trreerne i egekrattet opnå h0j alder og store
dimensioner, drive det med tyndingsdrift31
som lysåben skov, lade krattet vrere ur0rt eller blot fastholde det som l0vskov.
Men den historisk-naturhistoriske analyse
må til for at vurdere perspektiver og konsekvenser. Også for at undgå, at man i sin iver
for at tilgodese en interesse sretter alle andre
over styr - eller i hvert fald ikke g0r det uden
at have trenkt sig godt om. Det er meget aktuell i forbindelse med udlreg til ur0rt skov, dvs
til fri og uhindret succession i al evighed - for
disse udlreg er i sagens natur definitive. Der
skal man virkelig overveje, om målene fremmes bedst på denne måde det pågreldende
sted, eller om fortsatte indgreb vil vrere det
mest hensigtsmressige. Fx i forhold til egeproblematikken i et skovsystem.

Naturskovsregistrering og naturskovsstrategi

Op gennem 1980'erne blev der i Danmark
foretaget en rrekke registreringer af naturskov
for det davrerende hovedstadsråd og for
Skov- og Naturstyrelsen.32 Hovedvregten i registreringen lå på gamle skove med strukturelle kvaliteter og typer som pollenanalyser
og andre skovhistoriske unders0gelser havde
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vist, rakte langt tilbage i tiden. Skove med
lang vedvarighed (kontinuitet) har forventeligt et st0rre indhold af bl.a. beskyttelseskrre-vende arter. I 1992 blev det som optakt til Riom0det besluttet at udarbejde en egentlig strategi for at sikre disse naturskove og andre
truede skovtyper og deres biologiske mangfoldighed_:n lmidlertid opfattes begrebet na-

turskov ret forskelligt i alverdens !ande, selv
i Norden.:14 Graden af ur0rthed er selvf0lgelig
vcesentlig. Man kan vcelge blot at opfatte naturskov som synonymt med ur0rt skov, skov
der har vceret eller fra en given dato lades
ur0rt uden indgreb. Men det er bestemt ikke
ligegyldigt hvad der lcegges ur0rt og hvilken
ar v det pågreldende område brerer på.

4. N0RRESKOV. Sveoskcbolgcne. OmrJde A (N•A)
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I. 80G, Fagus sylv:irica
16. HJNDB.ER Rubus idaeus

7. ,ER A= pseudopl:ltaous
18. VEDVINDEL Lonicera periclymenwn

10. R0N Sortus :wcuparia

Fig. 7. Forstligt dyrket ag lamge umrt (urskavsagtig) b0geslwv. De strukturelle forskelle er åbenbare.
Begge bevaksningers b0ge kan nedstamme fra den aprindeligt indvandrede b0g ag således vrere naturskav i henhold tilden danske definition, men del er klart, al den urskovsagtige naturskov naturhistorisk set, er langt mere vrerc/ifu/d ene/ elen ret trivielle, forsllige b0ges0jlehal. Profiltegning Hanne Hiibertz
1994 (i Meller 1997).
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Fig. 8. Et skovomrddes forandring og frimcerker af kontinuitet. Eksempef pd en simpel, skovhistorisk
Jwrtanafyse. Tif venstre som tandskabel så ud fige efter indfredningen i 1793 og tif hojre som den så ud
knop 200 år senere. I midten et ( ncesten) moderne skovkort. De eneste bevoksninger som har en vis
vedvarighed over perioden, er to små holme i hhv. nordvest og sydvest, samt genetisk set, en overvejende sefvforynget b0gebevoksning i nord@sthjornet. Den 72 ha store Stasevang ved Horshofm i Nordsjcelfand.

Skovhistorien spiller en central rolle i den
danske naturskovsdefinition, idet naturskov
opfattes som "de oprindelige skoves efterkommere - dvs selvgroet skov af danske
trreer og buske. Naturskov er således skov,
som har indfundet sig på lokaliteten af sig
selv, og som består af naturligt indvandrede
trrearter og racer. Naturskov kan vrere kulturpåvirket i st0rre eller mindre grad, fx ved
hugst eller selvforyngelse, men må ikke vrere
plantet eller sået kunstigt".'1s Og al skov uden
undtagelse er påvirket direkte eller indirekte
af mennesket. Naturskoven kan dog have
vreret ur0rt så lrenge, at den har udviklet sig
til urskovsagtig naturskov. Det er indlysende,
at det er den ur0rte naturskov som har den
st0rste videnskabelige og naturbeskyttelsesmressige interesse (fig. 7).
Urskov er naturskov, som har vreret helt
ur0rt siden oldtiden og findes derfor ikke
lrengere i Danmark og dårligt nok noget sted
i Europa. Naturskovens modsretning er kulturskoven , der er skov som består af indf0rte

trrearter og racer, samt al skov der enten er
sået kunstigt eller plantet på voksestedet.
Afklaring af om en skov er naturskov eller
kulturskov vil således ofte fordre en vis skovhistorisk unders0gelse; isrer hvor der er tale
om reldre skove og bevoksninger - og her kan
flere af de tidligere nrevnte skovhistoriske
vrerkt0jer vrere til stor nytte.
Men skovhistoriske studier er tidskrrevende, isrer pollenanalyser. I forbindelse med registrering af gammel naturskov blev der foretaget den simplest trenkelige skovhistoriske
analyse: hvilke skove kan genfindes på gamle
kort og hvad er bevaret eller nedstan1mer fra
disse bevoksninger og hvad er plantninger.
F0rst og fremmest granskedes nye og gamle
skovkort sammenholdt med den trykte udgave af Videnskabernes Selskabs Kort fra
1768-1805, stedvis suppleret med de mere detaljerede grundkort til disse, og i få tilfrelde
udskiftnings- og matrikelkort fra omkring år
1800 (fig. 8). Disse kortoplysninger indgik i
forening med vurdering af den aktuelle skov177

tilstand (grad af unnthed, struktur, arts- og
alderssammensretning, jordbund osv) og registreringer af eventuelle forekomster af vedvarighedsvisere. På bl.a. dette grundlag blev
d et skemnet, at der i hele Danmark var i st0rrelsesordenen 20-40 000 ha skov, som kunne
leve op til den danske naturskovsdefinitions
minimumskrav: at nedstamme fra den naturligt indvandrede skov. H0jst 500 ha kunne
anses for at vrere friholdt fo r skovdri ft, dvs
ur0rt skov, hvoraf h0jst 100 ha havde urskovsagtige strukturer.
Naturskovsstrategien har flere forskellige
formåJ. Helt centralt er sikring af ur0rte skovsystemer med de helt basale, men i de danske skove stort set fravrerende strukturer:
d0dt ved, store gamle trreer og ulorstyrret
vandstand og jordbund. Herunder sikring af
urskovsagtige strukturer på arealer, der er
store nok til selvbrerende systemer - også
selvom d et kan tage århundreder f0r de har
udviklet sig.
Men også bevaring af kulturhistoriske
skovtyper, såsom strevningsskove, grresningsskove, egekrat, samt en srerlig naturnrer
driftsform, plukhugstskov36. Et af målene er
bevaring af d en biologiske mangfoldigh ed,
som knytter sig til disse skove og som er srerdeles hårdt trrengt i det almindelige produktionsskovbrug. Arealt blev målene sat til udlreg af mindst 5 000 ha ur0rt skov og mindst
4 000 ha skov med gamle driftsformer inden
år 2 000. Et mål d er er nået nu.

Natursyn og naturkvalitet
Natursyn og naturkvalitet er emner, der i
h0jeste gr ad kan give anledning til d ebat uden at man kan eller skal nå til enighed, for
her er det et sp0rgsmål om holdninger og
subjektive betragtninger, og der vil ikke kunne gives et såkaldt objektivt, videnskabeligt
svar. Men igen er det emner, der krrever historisk kendskab, båd e naturhistorisk og filosofisk. I et aktuell projekt i Danmark med mange
medvirkende, "Indikatorer for naturkvalitet",
har der vreret enighed om at lregge hovedvregt på 4 delelementer i kvalitetsopfattelsen:
vildhed, oprindelighed, autenticitet (regthed)
og kontinuitet (vedvarighed). I alle lorhold er
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den historiske for ståelse og referenceramme
helt basal. Den generelle erfaring er som nrevnt,
at skove med lang vedvarighed, isrer hvor der
er tale om Iang vedvarighed i skovmilj0et, er
naturhist orisk set mere vrerdifulde og o fte
rummer en h0jere biologisk mangfoldighed
end skove under de samme grundbetingelser,
men uden dennne vedvarighed. Dele af projektet har til formål at udvikle redskaber til
hurtig vurdering af denne naturkvalitet eller i
det mindste potentialet for den i et skovornråde ved hjrelp af indikatorer - udsagnskraftige
og Jet identificerbare strukturer og forhold.37

Klima- og milj0historie
Skovhistorien kan sammen med bl.a. anden
historisk-geologiskog 0kologisk forskning, fx
baseret på borekerner fra indlandsis og havbund, bidrage med vresentlige brikker til det
store klima- og milj0historiske puslespil. Der
loreligger efterhånden mange veldat er ed e
pollendiagrammer fra forskellige egne af landet, som i forening med moderne datateknik
giver grundlag for at udarbejde areale beskrivelser (kort) af skovsammensretning på landsplan til forskellig tid.38 Mennesket har til fulde
demonstreret sin enorme påvirkningskraft i
snart sagt ethvert 0kosystem, hvad enten det
gjaldt fortidige jregerkulturers masseudrydelser af dyreart er eller senere endnu mere omfattende eksempler på total omkalfatring af
hele 0kosystemer. Men som r egel er der tale
om et komplicer et sarnspil mellem en lang
rrekke faktorer, hvor d et kan vrere yderst relevant at s0ge at klarlregge, hvad der kan tilskrives mennesket og hvad der skyldes naturen selv, samt i det hele taget tilvejebringe en
historisk referenceramme. Referencerammen
kan udover efteristiden, Holocren oplagt omfatte tidligere mellemistider som Eem og Holsten.
De senere års debat om en lang rrekke
forskellige emner har i d en grad vist behovet.
Det grelder fx i forbindelse med udvaskning39
og jordbunds- og s0forsuring, hvor der er behov for belysning af de naturlige niveauer og
de naturlige hastigheder. Der kan nrevnes talrige emner og sp0r gsrnål fra den aktuelle debat, som fortsat skovhistorisk forskning i

Studier af naturskovene er
med til at krede fortid og nutid
sammen. Pollenanalyser er et
af c/e strerkeste skovhistoriske vrerkt0jer når vi kommer
blot få århundreder tilbage i
tiden. Pollenanalytisl?e undersegelser i denne bevoksning,
har vist en helt uscedvanlig
hej grad af vedvarighed gennem årtusinder. Her har lindeskoven overlevet fil og med i
dag; eneste sterre rendring
var b0gens indvandring og
anammelse af en vis andel af
skoven, bestemt af trrearternes konkurrenceevne på den
overvejende ret våde bund.
lindestykket i Draved Skov i
Senderjylland. Tegning Knud
Dahl 1962.

,._

bred forstand måske vil kunne give svar på; fx
om den fortidige vildtbestands trethed og omfanget af dens indflydelse på skoven, om graden af lysåbenhed i fortidens skove, om elm&
fal det ved overgangen til Bondestenalder var
et udslag af fortidig elmesyge eller kulturpåvirkning eller begge dele og meget andet. Det
kan grelde arbejdet med at analysere kons&
kvenser af og navnlig fors0ge at klarlregge
årsager til "Den lille Istid", den klimasvingning
der rådede i tidsrummet 1400-1850. Heri indgår foruden en rrekke naturvidenskabelige
unders0gelser også granskning af direkte og
indirekte kilder, fx med henblik på oplysninger om vårfrost, tidspunkter for f0rste frost,
islregs varighed, h0studbytter, forskydning i
dyrkningsgrrenser og slet og ret om vintrenes

strenghed, der bl.a. muliggjorde svensk&
kongens grusomme togt over isen med sin
hrer i 1658-59.
Men ikke mindst grelder det i den aktuelle
diskussion om den efterhånden ret veldokumenterede, globale temperaturstigning der
ses i disse år. Er det blot en mere eller mindre
naturlig svingning eller oscillation, som der
har vreret flere af gennem tiderne, fx betinget
af solpletsvingninger, eller er det vitterlig f0lgen af en menneskeskabt drivhuseffekt som
f0Ige af tråds og forurening. Og kan der vrere
tale om at denne opvarmning modvirker f0lgen af en langsigtet, formodentlig astronomisk- jordbanebetinget, global istids-mellemistidscyklus, som ellers har rådet i de sidste
par millioner år ?
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Afsluttende betragtninger.
Lreren af skovhistorien
(Skov)historien gentager sig ikke, siger man
gerne. Det g0r den da heller ikke i detaljen, og
alligevel er der, som det forhåbentlig fremgår
af det foregående, megen fremadrettet visdom at hente i den. Yderligere et par hovedpunkter kan måske fremdrages.
God dokumentation er en forudsretning.
Skovhistorisk bevidsthed drejer sig både om
at udnytte og beskytte eksisterende information og kilder fornuftigt, men også om at sikre fremtidens kilder - herunder bevare arkiver og sikre akkumulerende lag. De moderne tider kan give problemer i forhold til den
langsigtede dokumentation; de elektroniske
og EDB-baserede medier er på mange måder
paradoksalt nok mere flygtige end pergament,
syrefrit papir og "prresteblrek".
Vådområdernes og jordbundens geologiske arkiver med årtusinders information kan
også let 0delregges for altid, når der fx som
led i jagt- eller paddepleje skal graves op til
vandhuller, eller jordbunde harves til selvforyngelse eller som det i de seneste år desuden mange steder er blevet praksis, at foretage d ybdepl0jning i forbindelse med skovrejsning, og ofte også ved nyplantninger i
plantagerne. Hele det gamle muld- eller humuslag pl0jes ned i dy bet; nok med hele dets
indhold af ukrudtsfr0, men også med hele indholdet af historisk information; gamle agre
såvel som mere uanseelige fo rtidsminder,
kulturlag, humus osv.
Mange forh old har vist sig i tidens l0b at
kunne skifte brat, både 0konomiske, sociale,
politiske og naturmressige. Det vrere på grund
af menneskevrerk som krig, griskhed og dårlig skovdrift eller det var hrergende storme eller 0delreggende udbrud af skadedy r og
svampesygdomme, med nutidig og fortidig elmesyge som vigtige eksempler - og den amerikanske ege-visnesyge som et rent skrrekscenarie i kulissen.
Naturen står ikke stille. Skoven er dynamisk og rendrer sig som f0lge af direkte og indirekte menneskelig påvirkning, såvel som
f0lge af naturlig dynamik, naturlige processer
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og samspil og rendringer i klima. I de sidste
par millioner år har der overordnet vreret tale
om en istids-mellemistidscyklus med forholdet 100-120 000 år til 10-20 000 år.
Kortsigtede handlinger kan have endog
meget langsigtede f0lger og ikke kun i skoven.
Skovbrug krrever h0j moral og en meget lang
horisont, også 0konomisk. Enhver kan linde
ud af at tomme skoven for vrerclier og det tager ikke lang tid også at srette såvel naturvrerclier, som den langsigtede procluktionsevne
over sty r. Skoven kan nok beclre end meget
sammenlignes med eventyret om h0nen, der
lagde guldreg. Holdes den ved magt, vil den
fremcleles kunne lregge gulclreg. Slagtes den er
resultatet blot et slattent kadaver. Egentlig
har mange skove generell så mangeartet og
vicltrrekkende en betydning, at de ikke rigtig
egner sig til traditionel kasseapparattrenkning.
Fremtiden vil byde på helt nye muligheder
såvel som helt nye farer og stadig lurer blanclt
mange farer såvel en scylla i form al elen rene
konser vatisme, reaktion og bakspejlk0rsel,
som en kar ybdis i form af historiel0shecl og
blind og overmoclig frernskr icltstro.
Selvf0lgelig kan der drages fejlagtige slutninger af fortiden, men der ligger en enorm
styrke i at kunne udnytte lang tids erfaring
(god såvel som clårlig), ny viden om fortiden
i forening med aktuel nutidsviden. Med bl.a.
0get skovhistorisk viden kan modeller videreudvikles, således at man bedre bliver i
stand til at forudse mulige uclviklinger - og
helst så betids, at man kan nå at hand le i forhold til dem.

Noter
gr0fler = diken.
savgr ave = såggropar.
3
råstof = råvara i bet yd elsen grus, lera, I orv et c.
4
Andersen, S. Th., "Foresls al L0venhol111, Djursland, Denmark al present and in the past", Del kg/.
Danske Vid. Se/sk. Bio/, Skr. 24: I 1984; Aaby, B, "Forest developmen l , soil genes is and human activily illustrated by pollen and hypha analysis of t wo neighbour ing podzols in Draved Forest, Denmar k", Danmarks Geo/ogiske Undersoge/se Il. rk. 114 1983;
Odgaard, B, "'The Holocene vegetation hisl ory o f

northern Wesl Julland, Denmark", Opera Botonica,
vo/ 123 1994; Rasmussen, P, Hansen, H J & Nielsen, L
B, Kulturlarrdskabets udviklirrg i et langtidsperspektiv.
To sjcel/andske om råder gerrnem de sidste 6000 d,; Nationalmuseets arbejdsmark 1998.
5
hugsl (limmer)huggning, skogshygge.
strevning = huggning i skottskog.
egekral = snår av ek.
ellemoser = alkärr.
stodskud = stubbskott.
11
'
stynede = hamlade.
11
overstandere = träd som förekommer glest i ett
bestånd och är väsentligt äldre än de andra träden.
12
bevoksning = bestånd.
11
jordmider = jordkvalster.
" givtigt = givande.
15
Diatomeanalys, undersökning av fossila och nutida
vattenmiljöers pH, saithalt, vattendjup mm med ledning av förekomsten av olika kiselalger, diatomeer.
16
bedemandens = begravningsentreprenörens.
17
erhverv = näringar.
18
liner = faner.
19
grresning = bete.
20
låge = lucka.
21
krevie = trästock.
22
nåletrre = barrträd.
23
skovrider = jägmäst are.
24
renafdrifl= kalhuggning.
2
'
udskejeiser = utsvävningar.
26
overdrev = här i betydelsen betesmark.
27
Odgaard, "The Holocene vegetation history o f
northern West Julland ".
28
b0gepur= snår av bok.
29
gnav = bitande och gnagande.
30
indlysende = självklart.
31
tyndingsdrilt = utglesning.
32
Odgaard, B & Aaby, B, Naturskovsarea/er i Hovedstadsregiorren. En regislrering af nalurskove, grresnings- og stcevrringsskove, Hovedstadsrådel. Planlregningsrapport nr. 47 1986; M0ller, P F, Overvågning af
naturskov 1987 - registrering afgammel naturskov i statsskovene, Skov- og Naturstyrelsen 1988; M0ller, P F,
Naturskove i Danmark. En fore/ebig opgare/se over
danske naturskove udenfor statsskovene, utarb av Danmarks Geologiske Unders0gelse for Skov- og Naturstyrelsen 1990.
33
Strategi for de danske narurskove og andre bevarirrgsvcerdige naturtyper, Skov- og Naturstyrelsen 1994.
J.t
Naturskogar i Norden, av T Tanninen, B Storrank, I
Haugen, P F M0ller, R Löfgren, I Thorsteinsson & H
Ragnarsson, Nordisk Ministerråd. Nord 1994:7.
35
Strategi for de danske rraturskove og andre bevaringsvcerdige naturtyper. Skov- og Naturstyrelsen 1994.
16
piukhugst = plockhuggning, avverkning av spridda träd .
37
M0ller, P F, Na111rkvalitet i skav bed0mt med urskovsaglig naturskov som reference, Danmarks og
Gr0nlands Geologiske Unders0gelses Rapport 1999
(under utg).

Bradshaw, R, Hansen, J M & M0ller, P F, "Om begrebet natur", Årsberetning 1997, GEUS 1998.
39
udvaskning = urlakning.
38

Litteratur
Aaby, B, "Forest development, soil genesis and human activity Illustrated by pollen and hypha
analysis of two neighbouring podzols in Draved
Forest, Denmark", Danmarks Geo/ogiske Undersegelse Il. rk. 114 1983.
Andersen, S Th, "Forests at L0venholm , Djursland,
Den mark at present and in the past", Det kg/.
Danske Vid Se/sk Bio/, Skr 24: I 1984 .
Andersen, S Th , Odgaard , B & M0ller, P F, Geologi og
nat11rskov, DGU Information . December 1992.
Bradshaw, R, Hansen, J M & M0ller, P F, "Om begrebet
natur", Årsberelning 1997, GEUS 1998.
M0ller, P F, "Biologisk mangfoidighed i dansk naturskov. En sam men ligning mellem ostdanske naturog kuiturskove", Danmarks og Gronlands Geologiske Undersogelses Rapport I 997 /41.
M0ller, P F, Naturkvalitet i skov bedomt med urskovsagrig naturskov som reference, Danmarks og Grnnlands Geoiogiske Unders0gelses Rapport 1999
(under utgivning).
M0ller, P F, Naturskove i Danmark. En forelobig opg0relse over danske naturskove 11denfor statsskovene, utarb av Danmarks Geoiogiske Unders0geise
for Skov- og Naturstyrelsen 1990
M0ller, P F, "Naturskovsdelinitioner og -registreringer; i Danmarks Naturskove", Rapport fra el symposium på Aarhus Universi/et d. 28. marts 1992, Regnskovsgruppen Nepenthes 1992.
M0ller, P F, "Status over naturskovsarealer i Danmark", i Naturen i skoven, ed S Asbirk, Skov- og
Naturstyrelsen 1989.
M0ller, P F, Overvågning af naturskov 1987 - registrering af gammel naturskov i statsskovene, Skov- og
Naturstyrelsen 1988.
Naturskogar i Norden, av T Tanninen, B Storrank, I
Haugen, P F M0ller, R Löfgren, I Thorsteinsson &
H Ragnarsson, Nordisk Ministerråd. Nord 1994:7.
Odgaard, B &Aaby, B, Narurskovsarealer i Hovedstadsregionen. En registrering af naturskove, grresningsog stcevningsskoue, Hovedstadsrådet. Planlregningsrapport nr. 4 7 1986.
Odgaard, B, "The Holocene vegetation history ol
northern West Jutland, Denmark", Opera Botanica 123 1994.
Rasmussen, P, Hansen, H J & Nielsen, L B, Kulturlandskabets udvikling i et /angtidsperspektiv. To sjrel/andske områder gennem de sidste 6000 d,; Nationalmuseets arbejdsmark 1998.
Rose, F, "Lichenological indicators of age and environment continuity in woodlands", i lichenology:
Progress and Problems, ed D H Brown, D L Hawksworth & R H Bailey, London 1976.

181

R@dliste 1997 over planter og dyr i Danmark, red M
Stoltze & S Pihl, Milj0- og Energiministeriet 1998.
Srerlig beskyttet naturskov - lokaliteter i statssk ovene,
Bind 1 0 erne, Bind 2 Jylland, Skov- og Naturstyrel sen 1997.
Skove og Plantager 1990, Danmarks Statistik & Skovog Naturstyrelsen 1994.

182

Strategi for de danske naturskove og andre bevari11gsvrerdige naturtyper , Skov- og Naturstyrelsen 1994.
S0chting, U & Ch ristensen, S N, Overvågning af laver i
danske 110/ltrskove 1988, Skov- og Naturstyrelsen
1989.
Vaupell, C, De danske skove, K0benhavn 1863.

111. Skogshistorisk forskning
i andra länder

183

184

Skovhistorie i Danmark
Bo FritzbRJger

Skovhistoriens kontekst
Fra den internationale skovforskningsorganisation IUFRO foreligger der et sret detaljerede
anvisninger på, hvad der kan betragtes som
"skovhistoriens" genstandsfelt. 1 Jeg skal ikke
her inlade mig på en lrengere diskussion af
disse (for en faghistoriker noget uforståelige)
definitionsproblemer, blot konstatere, at skavhistorien i det f0Igende opfattes som den
tvrervidenskabelige specialdisciplin, der s0ger
at belyse skouens f?Jkosystemer og menneskets
udnyttelse af disse i el historisk perspektiv.

I sammenligning med svenske forhold
springer tre karakteristiske trrek ved dansk
skovbrug umiddelbart i 0jnene. Danmark er
et skovfattigt land med kun ca 11 % af arealet
bevokset med skov. Omkring 1800 nåede det
danske skovareal endog sit historiske minimum på ca 4%. Netop på grund af sine små
indenlandske skovressourcer vandt egentlig
skovdyrkning efter tysk forbillede frem allerede i sidste halvdel af 1700-tallet. I perioden
1763-1778 lagdes der under ledelse af braunschweigske forstmand Johan Georg von Langen detaljerede driftsplaner for de kongelige
skove i Nordsjrelland. Og gennem fire årtier
fra 1777 introducerede Georg Vilhelm Briiel
det moderne skovbrug på en lang rrekke private og kongelige skovdistrikter.
Endelig har dansk skovbrug ikke haft den
samme altafg0rende betydning for samfunds0konomien, som det er tilfreldet i vore nordiske nabolande. Blandt andet derfor betragtes
skovhistorien ikke som del af en srerlig erhvervshistorisk2 orienteret "0konomisk historie". Til gengreld findes der kun yderst

mangelfuld behandling af forredlingsindustriens historie.
Trods, eller måske netop på grund af, den
ringe skovrigdom, findes der i Danmark en
lang tradition for skovhistorieforskning og skrivning. Siden 1840erne har skovhistorisk
stof indgået i uddannelsen af kommende
forstkandidater Qägmästare), og fra 1873 har
faget "Skovhistorie" haft en fast plads i deres
uddannelsesforl0b. Et Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (i H0rsholm nord for K0benhavn) blev grundlagt så tidligt som 1942, og i
1953 stiftedes et Skovhistorisk Selskab, der
foruden to ärlige ekskursioner og formidling
af relevante publikationer til medlemmerne
fungerer som netvrerk for skovhistoriske forskere. Museet udg0r ligeledes med sine fine
samlinger et naturligt knudepunkt for den
danske skovhistoriske forskning, omend meget sparsamme bevillinger hidtil har forhindret museets ansatte i selv at påtage sig mere
omfattende forskningsopgaver.
Men ligeså lang traditionen er, ligeså smal
har den vreret. Skovhistorien har med andre
ord haft meget få fremtrredende ud0vere, der
nresten alle har vreret knyttet til undervisningen i faget ved Den Kongelige Veterinrer- og
Landboh0jskole. Nrevnes skal f0rst og fremmest P E Milller (1840-1926), Adolf Opperman
(1861-1931), A Howard Gr0n (1894-1967) og P
Chr Nielsen (1921-86). Det har blandt andet
skabt grundlag for en meget fastt0mret fag-tradition, som blandt andet ses ved, at periodisering og kapiteloverskrifter fra Adolf Oppermans ungdomsvrerk (1887-89) genfindes i
samtlige senere undervisningskompendier.
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Skovhistorien som argument
De f0rste, danske skovhistoriske fremstillinger udspringer alle af aktuelle, politiske debatter. Ved midten af 1700-tallet benyttedes mere
eller mindre veldokumentered e påstande om
landets tidligere skovrigdom således ofte som
argument for, at skov var forsvundet og b urde genskabes. Således fremmanede exempelv is J0r gen Ander sen Schi0tt i en artikel fra
1759 i Danmarks og Norges Oeconomiske
Magazin, hvordan "på mange steder, hvor der
har stået trreer af overfl0dig skov for firsindstyve år siden, der er på nrerv rerende tid ikke
en kvist." 3
Samme rolle spillede skovhist orien i udstrakt grad, da den v isionrere Enrico Dalgas i
1800-tallet underbyggede sine planer om nåltrres plantager i Vestjy lland med henv isning
till landsdelens tidligere (strerkt omdiskuter~
d e) skovrigdom.

De skovhistoriske traditioner
Fra denne tidstypisk formålsbetinged e
(skov)historieskrivning udviklede der sig und er indt ryk af positivismens strenge krav om
"kritisk v idenskap" to l aglige hovedtendenser
indenfor dansk skovhistorie. En botanisk-V~
get ationshistorisk tradition t og udgangspunkt i Heinrich Daus ( 1790-183 1), Japetus
St eenstrups (18 13-97) og Christian Theodor
Vaupells (182 1- 62) mosegeologiske unders0gelser samt sidstnrevntes videre studier i
skov0kosystemers dynamik (1863). Denne tradition vandt isrer fodfreste, da man på grundlag af Lennart von Posts banebryd ende arbejder begynd te at foretage forskellige former
for mikrofossil-analyser. Den pollenanalytiske
met ode f0rt es til Danmar k af H Jonassen
(1 950) og Knud Jessen (1938), og lå til grund
fo r Johannes )ver sens hovedvrerk fra 1941 .
Og efter muligheden för 14C-dateringer er der
fremkommet en lang rrekke vrerdifulde bidrag
til beskrivelse af den tidligste skovhistorie på
v egetationshistorisk grundlag. Nrevnes kan
Valdemar Mikkelsens og J Troels-Smiths ar bejder.
lndenfor de sener e årtier har denne naturvidenskabelige udforskning af skovhistorien,
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Som den konge, der ved sin uforsigtige udenrigspolitik satte Skånelandene ouer sty1; er det ikke
tilfceldigt, at Fredrik /Il (1609-1670, konge 1648)
tillige var den fliJrste, som i /665 og 1670 iucerksatte udfcerdigelsen af detaljerede danske skouloue. Afståelsen au det RJStensundske Danmark
var nemlig ikke m indst et tap av skovressourcer
Den klassiske fremstillning av den danske skoulougivnings historie er stadig Adolf Opp ermanns
vcerk fra 1929. Malet portrcet af Karet van Mander, c:a 1650. Fredriksborgsmuseet.

som primrert knytter sig t il Nationalmuseets
Naturvidenskabelige Unders0gelse (NNU) og
Geologiske Under s0gelser (GEUS, tidligere
DGU), spillet en fremtrredende rolle. Til brug
for korrektion af fossile pollenfunds relative
forekomst har Svend Th Ander sen bl a påvist
d e d ominerende trrearters individuelle pollenproduktion ; Bent Aaby har bl a udviklet
metoder til belysning af den absolutte pollenmrengd es variation; endelig har Bent Odgaard påvist sammenhrengen mellem skov afbrrending og hededannelse i Vestjylland, ligesom han arbejder med pollenanalytiske
metoder til kortlregning af den historiske flor adiversitet.4

Belysning af tidligere skov0kosystemer
gennem vedanatomiske studier af trrefossiler
har isrer vreret udfort af Thomas Bartholin og
Kent Haveman mens Peder Rasmussen
blandt andel har unders0gt l0vtregtens anvendelse i oldtiden. Endelig er fossilt trrekul af
Claus Malmros anvendt til at belyse blandt
andet skovens arts- og alderssammensretning.5
Den anden skovhistoriske tradition, som
siden sidste halvdel af 1800-årene har udviklet sig på den positivistiske videnskabssyns grund, er den "forstlige" skovhistorie,
der som nrevnt primrert har vreret praktiseret
i forbindelse med uddannelsen af fremtidige
forstkandidater. Den har alt overvejende beskreftiget sig med skovdyrkningens historie.
Som klassiske vrerker må nrevnes Adolf Oppermanns store produktion samt Carl Weismanns grundige studier af Fyns skovbrug i
1800-tallet.6

Blandt de seneste årtiers hovedvrerker kan
nrevnes E Laumann J0rgensens og P Chr Nielsens unders0gelse af indf0relsen af moderne,
tyske driftsprincipper i de kongelige, nordsjrellandske skove og J0rgen Nielsens behandling af den tidlige hedetilplantnings historie, der fra et skovhistorisk syns punkt kompletterer Fridlev Skrubbeltrangs store vrerk
om hedens opdyrkning. De s0nderjyske småskoves nyere historie er beskrevet af Carsten
Porskrog Rasmussen, hvorudover der findes
en lang rrekke lokalhistoriske vrerker om enkelt-skove eller småskovsforeninger. Srerlig
fremhreves skal i den forbindelse J0rgen Selmers bog om Fromsseier Plantage.7
Af mindre bidrag indenfor den skovdyrkningshistoriske tradition kan endvidere nrevnes Bent Jacobsens udredning vedr0rende
b0gedyrkning i 1800-årene og Erik Holmsgaards artikel om I0vskovsdyrkningens generelle historie.8

Danmark har n<:x!ppe siden middelalderen rummet en egentlig "skogsbygd" efter svensk målestock.
Men hist och her spillede skovbruket endnu i 1800-tallet en betydelig 0konomisk og social rolle. Exemp el vis forarbejdningen af ege-bark til fremstilling av garvesyre som her på den sydsj<:x!llandske Petersgård omkring århundredskiftet. Foto: Dansk Jagt- och Skovbrullsmuseum.
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Skoven rummer selv en
lang rcekke uvurderlige
skovhistoriske kilder. Her
er det resteme efter en
graf/ och jordvold, som i
I 732 blev anlagt til fredning af en naturlig foryngelse i Ravnso Skav på
Nordfalsel. Foto: Bo Fritzb0ger.

Srerlig bemrerkelsesvrerdigt er dog et bidrag til skovdyrkningens historie fra 1966
skrevet af museumsinspekt0r Viggo Petersen.
Dels rykker det dateringen af den f0rste målrettede, danske skovdyrkningsindsats til
I 700-tallets feJrSte halvdel. Og dels reprresenterer den det f0rste faghistoriske bidrag til
dansk skovdyrknings historie nogensinde.9

Den "faghistoriske" skovhistorie
Antagelig som f0lge af skovbrugserhvervets
trods alt beskedne samfunds0konomiske betydning har dets historie i almindelighed ikke
påkaldt sig faghistorikernes opmrerksomhed.
Det er således symptomatisk, at 1700-årenes
omfattende skovbrugsreformer i det nyeste
flerbindsvrerk om dansk agrarhi storie blot
omtales i en billedtekst. rn
Fra faghistoriens synspunkt kan udskillelsen af en srerlig skovhistorie anskues som endnu et eksempel på den fragmentering af historien i isolerede (og dermed betydningsl0se)
enkeltbestanddele, som tiden er ganske rig
på. Skovhistorien må imidlertid aldrig blive
"sig selv nok", men det b0r vrere dens ideale
fordring, at den som tvrervidenskabelig forskningsdisciplin til stadighed relaterer de srerligt skovhistoriske temaer til den "store" na188

tur- og kulturhistorie. Vi skal ikke vrere "skovhistorikere", men derimod historikere, etnologer, arkreologer, botanikere, forstkandidater
osv osv, der fra hver vores synsvinkel beskreftiger os med skovens og skovbrugets historie!
Set i det perspektiv bliver skovhistorien et
srerdeles omfattende forskningsfelt, som da
lykkeligvis også sat sig tydelige spor i de senere års historieskrivning. I I 991 utgav museumsinspekt0r Thorkild Kjrergaard således et
strerkt forkretret fors0g på at omskrive nyere
tids Danmarkshistorie som 0kohistorie, hvori
skov0delreggelse og energikrise indtager en
central placering. I 1994 udsendte dansk fjernsyn en serie i 12 afsnit produceret af Helge
Quistorff om de danske skove og deres historie. Hvert afsnit blev set af 6-700 000 mennesker. Og samme år udgav jeg selv den f0rste
brede fremstilling af skovbrugets historie siden P Chr Nielsens kortfattade historiske afsnit i flerbindsvrerket Danmarks Natur. 11
Foruden disse synteser har de senere år
budt på en rrekke specialunders0gelser og lokalstudier indenfor skovhistor iske temaer.
Med udgangspunkt i et egnsspil og en srerudstilling på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
i 1986, udkom der året efter en antologi om
trrekulsvidningens historie.12 I denne forbindelse foretog etnologen Kirsten Rykind-Erik-

sen blandt andet en sprendende afdrekning af
de sociale og mentale processer, der ligger
bag den srerlige dyrkelse af kulsvierlivet 13
("invention of tradition"), som endnu finder
sted i nordsjrellandske skovegne. Samme
tema, de kulturelle processer i nordiske skovbygder, er ii;?Nrigt temaet for et igangvrerende
nordisk forskningsprojekt under ledelse af
lngar Kaldal, Universitetet i Trondheim. 14
Skovtrreernes symbolik og anvendelse
gennemgås i V J Bn:mdegaards firebinds-vrerk
fra 1987, og Inge Adriansen har unders0gt
egens srerlige nationale symbolvrerdier i
Grrenselandet. Endelig behandles sp0rsmålet
om fremmede skovtrrearters indf0rsel af
blandt andre P Chr Nielsen, Johan Lange og
mig selv. 15
Skovbrugets personalhistorie har lrenge indtaget en srerlig stilling i skovhistorien, og senest har Svend Balslev dels biograferet enkelt-

personer, dels udgivet nogle nyttige personalhistoriske opslagsvrerker. Af stor skovhistorisk interesse er tillige Claus Bj0rns udgivelse
af C D F Reventlows rejsedagbog fra 1796. 16
En mere socialhistorisk behandling af skovbrugets ansatte, fra skovarbejder til skovrider
og godsejer, er i form af et rigt erindringsstof
udgivet af Ole H0jrup og Skovhistorisk Selskab.17
I forhold til åbne land har danske skove
indtil de seneste års intensive maskinisering
af skovbrugserhvervet udgjort et forholdsvis
sikkert refugium for fortidsminder af enhver
art. Viggo Nielsen har således kunnet påvise
i tusindvis af agersystemer fra jernalderen,
Per Grau M0ller har fremdraget mange fossile, h0jryggede agre, og Jesper Laursen har
som den f0rste foretaget grundige arkreologiske inventeringer af skovene i et st0rre geografisk område. 18

Skovrideren tilser omkring 1950 kulturforberedelser i Farum-skovene nord for K0benhavn. Skovbrukserhvervets socialhistorie er endnu kun sporadisk behandlet i Danmark. Foto: Dansk Jagt- och Skovbruksmuseum.
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Skovenes landskabshistorie er fortrinsvis
behandlet i en rcekke lokalunders0gelser,
mens jeg selv har fors0gt at uddrage nogle
mere generelle trcek vedr0rende skovlandskabets historiske dynamik. 19
Bondeskovbrugets historie er beskrevet
fra henholdsvis historikerens, etnologens, botanikerens og forstmandens synsvinkel i fire
arbejder af Holger Munk, Bjarne Stoklund,
Eiler Wors0e og Henrik Staun m fl. Og jeg har
selv fors0gt at betragte 1600-tailets skovbrug
i et agrarhistorisk perspektiv. 20
Mange flere arbejder kunne ncevnes, men
må henvises til den efterf0lgende litteraturliste. Af den fremgår det imidlertid også, at nogle
skovhistoriske temaer så godt som ikke er
behandlet for Danmarks vedkommende. Det
gcelder som ncevnt forcedlingsindustriens historie, men også eksempelvis skovpolitikkens
og drifts0konomiens nyere historie. Dog for~
ligger der et meget grundigt lokalstudie af
skovbrugets drifts0konomi i langt tidsperspektiv fra det fynske gods Brahetrolleborg.21
Både blandt professionelle (indenfor en
rcekke fag) og blandt lokalhistoriske amat0rer
er interessen for skovens ( og kulturlandskabets) historie i disse år stigende, men de måske mest spcendende forskningsresultater
inden for den trods alt stadig "smalle" tradition synes at komme fra studenteropgaver i
faget skovhistorie. lndenfor de senere år er
der således skrevet om blandt andet den
danske krones skovpolitik 1550-1650 (0jvind
Borggreen) , sk0nlittercere vidnesbyrd om skovoplevelsen efter 1750 (Peter Paludan Seedorff),
bevaring af egekrat (Helle Kold Jepersen),
trceartsvalget i jyske hedeplantager (Per Teglgaard), baggrunden for skovbrugserhvervets
interesse i grundlceggelsen af et skovbrugsmuseum i 1942 (Helle Serup) og husdyrgrresning22 som middel i 1800-tallets skovdyrkning
(Lotte Bruun) .

Perspektiver

De seneste års markant stigende interesse for
skovhistoriske emner, der blandt andet afspejles i en st0dt medlemstilgang til Skovhistorisk Selskab (p t over 500) og en betydelig
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eftersp0rgsel efter skovhistoriske foredrag,
afspejler formentlig en almindelig interesse
for kulturlandskabet og dets anvendelse, der
blandt andet nceres af statlige initiativer
(braklregning23 , skovrejsning, udpegning af
naturskovsarealer, naturnrert skovbrug etc),
som til syvende og sidst hrenger sammen
med samfundets urbanisering, EUs overskuds-landbrugspolitik og den internationale
prisudvikling på trre og f0devarer.
Jagten på "naturen" er gået ind, og i udp~
gelsen af skovområder med et srerligt h0jt naturindhold ses der tendenser til, at skovhistorien atter indtager den bekvemme rolle som
politisk argument - for bevaring af "oprind~
lige" og dermed (sic!) naturlige trcek i vort
landskab. En sådan tankegang fremgår blandt
andet af Helsinki-resolutionens påbud (2, 6)
om at "vedligeholde eller genskabe (min kursivering) 0kosystemer, der er reprresentative
eller truede".
Som historikere må vi imidlertid im0degå
denne tendens til ureflekteret at betragte "natur" og "oprindelighed" som synonymer. Og
det g0r vi efter min mening bedst ved dels at
etablere reelt tvcervidenskabelige fora for
udforskning af skovens natur- og kulturhistorie; det sker i Danmark blandt andet i forbindelse med forskningsprojektet "Fortid og flora" under ledelse af Bent Aaby, Nationalmus~
et. Dels ved også at g0re vore dages biotopforvaltning og rekreationsskovbrug til genstand for kritiske analyser, så de underliggende politiske og sociale konflikter/interesser
kan komme til at stå tydeligere - i et (skov)historisk perspektiv.
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Skogshistoria i FiQland
Karl-Erik Michelsen

Det kan tyckas överflödigt, åtminstone för en
utomstående, att ställa frågan om Finland
verkligen har en skogshistoria. Finland är ett
land nästan helt täckt av skog och landets
ekonomi, kultur och sociala förhållanden har
formats och bestämts av skogarna. I historieskrivningen spelar dock skogen en ganska anspråkslös roll. Historiker talar däremot mycket om Finlands politiska utveckling, om dess
nationaliteter och om landets geopolitiska
läge som granne till det stora Ryssland.
Varför har skogen inte intresserat de finländska historieforskarna? En förklaring kan
helt enkelt vara att skogen och finnarna står
varandra alltför nära. Skogen uppfattas som
ett så självklart inslag i landets historia att
historiker därför inte ansett det nödvändigt
att utforska den och forskningen har inte heller erhållit nödvändiga resurser. En annan förklaring kan ligga i historieforskningens egen
karaktär. I Finland har historieforskningen
haft som viktig uppgift att bygga upp den nationella identiteten och den finska staten.
Denna stora uppgift är ännu inte slutförd och
först när så skett kan man vänta sig att forskarnas uppmärksamhet riktas mot miljön,
ekologin och naturtillgångarna. 1
Skogshistorisk forskning, och i vidare bemärkelse miljöhistorisk forskning, är sålunda
ett marginalområde inom den akademiska
historieforskningen i Finland. Den forskning
som har bedrivits på detta fält har närmast
varit sporadisk utan klar inriktning och klara
mål. Många gånger har en lovande forskningsansats ebbat ut då den enskilde forskarens finansiering eller personliga motivation upp-

hört. Av denna anledning har den akademiska undervisningen inom skogs- och miljöhistoria varit praktiskt taget obefintlig. llmo Massas självironiska kommentar i sin akademiska
avhandling om Lapplands skogs- och miljöhistoria beskriver väl situationen:
"Jag har givetvis aldrig erhållit någon
egentlig historisk utbildning, för att inte tala
om miljöhistorisk. Den samhällsvetenskapliga undervisningen var ännu på 1970-talet rätt
ringa för en student som intresserade sig för
miljöproblem. En dylik utbildning fanns inte
heller att få utomlands. Det var under 1970talet omöjligt att finna några allmänna framställningar om den miljöhistoriska forskningens teorier och metoder. Först senare fick jag
veta att man i Förenta Staterna börjat skriva
en modern miljöhistoria ungefär samtidigt
som i Finland."2
Fastän skogshistoria inte har någon institutionell ställning inom Finlands akademiska
kultur, har skogarnas historia blivit föremål
för forskning. Den klart största uppmärksamheten har fästs vid skogsindustrins historia
som skrivits i flera olika skeden under loppet
av detta århundrade. Ett annat tydligt inslag
utgörs av skogsyrkesmännens memoarer och
biografier. Förutom dessa finns en heterogen
grupp av studier där skogarna visserligen
innehar huvudrollen men där undersökningarna inte utförts med historiska metoder.
Den finländska skogshistoriska forskningens historia måste sålunda sökas utanför den
akademiska forskningens huvudfåra. Detta
förhållande gör det visserligen svårare att
skapa en forskningstradition men tillför sam195

tidigt forskningen intressanta aspekter. Skogshistorikerna har inte varit bundna av akademiska forskningsregler eller paradigmer och
forskarna har därför haft större frihet att söka
och använda frågeställningar och synvinklar
som ligger utanför den allmänna linjen inom
historieforskningen.3
1denna artikel försöker jag att teckna några huvuddrag i den skogshistoriska forskningens historia i Finland. Första delen behandlar
den företagshistoriska forskningen, särskilt
forskning som rör företag inom skogsindustrin. Efter det avsnittet granska jag undersökningar av skogsekonomins, skogspolitikens, skogsskötselns och skogsyrkenas historia i Finland. Den tredje delen tar upp den rätt
omfattande litteratur som inte egentligen hör
till den historiska forskningens område.
Dessa undersökningar kan dock betraktas
som skogshistoriska, eftersom de i allmänhet
innehåller olika slag av historiska översikter.
En del av dem stödjer sig dessutom på historiskt material. Slutligen diskuterar jag den
skogshistoriska forskningens nuvarande och
framtida situatio n liksom vad nya metoder
och modeller, källmaterial och forskningstraditioner kan tillföra den skogshistoriska forskningen i Finland.4

Skogsföretagens historia
De finländska industriföretagen har visat en
lowärd iver då det gällt att beställa undersökningar av sin egen historia. Traditionen inleddes redan i början av detta sekel och den har
fortsatt att vara livskraftig. De tidiga företagshistorikerna tog nästan undantagslöst formen
av jubileumsskrifter, vilka ofta hade ganska
ambitiösa utgångspunkter. Idag strävar man
tydligt mot att åstadkomma verkliga forskningsresultat som förväntas hjälpa företagets
ledning, arbetare och andra intressenter att
förstå företagets verksamhetsstrategier, struktur och ev entuella problem. Det akademiska
samfundet i Finland har inte systematiskt
kontrollerat och reglerat företagsforskningens innehåll, struktur eller form på samma
sätt som det övervakar till exempel författandet av lokalhistoriska undersökningar. En in196

direkt kontroll har däremot förekommit. Författarna av företagshistoriska undersökningar
har i allmänhet rekryterats bland professionella historiker eller populärförfattare, som
haft nära kontakt med det akademiska forskarsamfundet."
De finländska företagshistoriska undersökningarna kan grovt indelas i tre olika traditioner. Den tidi gaste traditionen började på
1920-talet, då företag som grundat s på 1870talet uppnådde 50 års ålder. Eftersom de flesta av de först a finländska stor företagen tillverkade sågade varor och senare massa och
papper, berättar de tidigaste företagshistoriska undersökningarna rätt mycket om skogarna, om deras användning och om frågor som
har att göra med ägandet av dem. Fastän de
undersökningar som publicerades på 1920och 1930-talet o ftast inte innehåller vare sig
not- eller litteraturhänvisningar, grundade de
sig troligen på primärmaterial. Så anger till
exempel Karl Ekman, som år 1930 skrev Nokia
AB:s historia, att han använt sig av företagets
korrespondens, protokoll, årsredovisningar
och allehanda handlingar från K F ldestams
första år som industriidkare i Tammerfors
och fram till slutet av 1920-talet. Författarna
av de första företagsundersökningarna befann sig därtill i en privilegierad ställning så
till vida att de kunde intervjua företagens
grundare, ägarfamiljernas medlemmar och de
direktörer som satt igång verksamheten.6
De tidigaste företagshistoriska undersökningarna skiljer sig från de moderna till stil,
struktur och målsättning. Författarnas stil
var, som brukligt på den tiden, färgstark och
dramatisk. Målet var inte en objektiv framställning utan en lättförståelig och rik skildring som kunde läsas även av företagets vanliga arbetare. Just textens rikedom öppnar
många nya synvinklar för dagens läsare i fråga om de finländska skogsföretagens tidigaste skeden. Uppbyggnaden av fabrikerna, kampen med naturkrafterna, problem skapade av
den primitiva infrastrukturen och mötet med
agarsamhällets kultur ger stoff till ett sällsynt
drama som de tidigaste historieverken förmedlar på ett levande sätt. Skogshistorikerns
första reaktion på dessa skildringar blir kan-

ske besvikelse, eftersom skogar och träd endast har en biroll i dem. Men besvikelsen förbyts i förtjusning, när forskaren upptäcker att
berättelserna om grundandet av företagen
och byggandet av fabrikerna i själva verket på
ett ypperligt sätt beskriver den komplicerade
problemhärva som de finländska företagarna
hamnade i, då de erövrade jungfrulig skogsmark för industrins bruk.
Tidiga företagshistoriska undersökningar
beskriver detaljerat hur företagen köpte trävirke och skog av markägarna, hur de kämpade med och spekulerade i stigande stubbpriser och hur råvaran transporterades ur skogen och till stor del i orensat skick flottades
längs älvarna till fabrikerna. Ett utmärkt exempel på hur de tidigaste skildringarna i detalj beskriver denna växelverkan mellan människor, miljö och infrastruktur finner man i P
H Norrmens verk William Ruth: el/ bidrag till
Kymmenedalens industrihistoria. Han skriver:
"För Ruth stod det genast klart, att inlastningen i lodjor vid Karhula måste ske på bredare front än den de smala bryggorna i Sunilavik medgåvo, om man ville undvika liggedagar för fartygen under den brådaste säsongen. Härtill kom att själva Sunilaviken genom
den starka uppslamningen utanför älvmynningen år från år uppgrundades i ett tempo,
som gjorde det till blott en tidsfråga när den
skulle bliva helt och hållet otrafikabel. För
Ruth fanns därför ingen annan råd än att flytta över hela brädgården till västra sidan av
Karhula-området, till älvstranden, där han lät
uppföra långa kajer av trä för att möjliggöra
direkt inlastning i lodjorna."7
Dagens forskare glömmer ofta att författarna till de tidigaste företagshistoriska undersökningarna i allmänhet själva stod nära sitt
forskningsobjekt. En författare från huvudstaden var en högt aktad person. Fabrikernas
disponenter, tekniska direktörer och även
ägarfamiljens medlemmar samtalade gärna
med honom. Eftersom det inte fanns några
centrala arkiv bodde författarna kortare eller
längre perioder på fabriksorten och åtnjöt
gästfrihetens förmåner. På så sätt har deras
omedelbara intryck av fabriksmiljön, skogarna, omgivningen, arbetarna och funktionärer-

na flätats in i berättelsen och sådan kunskap
borde även dagens forskare sträva efter att
skaffa sig.
Den tidiga företagshistoriska traditionen
avslutades i och med kriget och därefter tog
det nästan två årtionden innan nästa våg av
publikationer inleddes. Under det långa uppehållet hann forskare och perspektiv att bytas
ut. Den äldre forskargenerationen, som stod
nära företagsledningen, ersattes av professionella historiker. De undersökte företaget analytiskt genom att fästa uppmärksamhet på
särskilt affärsverksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt försvann det
färgstarka och rika berättandet och i dess
ställe kom en exaktare analys grundad på statistiskt material. En centralgestalt för den nya
stilens framväxt var professor Jorma Ahvenainen. Han har strävat efter att nå en kompromiss mellan å ena sidan det rent deskriptiva och å andra sidan en framställning som
arbetade med mätbara enheter och ekonometriska beräkningar. Det kvantitativa materialet stod emellertid i förgrunden i undersökningen i större utsträckning än vad som tidigare varit vanligt i finländsk företagshistoria. 8
Ur skogshistorisk synpunkt innebar den
nya företagshistoriska traditionen en betydande nyorientering. De äldre historiska verkens skildringar av pionjärandan och kampen
mellan industrialiseringen och miljön lämnades åsido och i dess ställe kom en skog som
forskarna nästan enbart betraktade från ekonomiska och affärsmässiga utgångspunkter.
Det sker en övergång från en kvalitativ till en
kvantitativ bild av skogen, där tyngdpunkten
ligger på de stubbpriser skogsbolagen erlade,
på skogsegendomens och trädbeståndens
storlek, på skogens tillväxt och åldersstruktur
samt på awerknings- och flottningskostnaderna. Författarna av sådana företagshistoriska undersökningar har på ett beundransvärt
sätt gjort sig mödan att samla in tidsser ier
rörande dessa faktorer och sedan satt materialet i relation till företagets balans- och resultaträkningar.9
Fastän den nya företagshistoriska traditionen inte undersöker skogens många olika dimensioner, ger dess statistiska och affärseko197

nomiska uppgifter ett värdefullt tillskott till
den äldre forskningstraditionens kunskaper.
Genom att förena det kvalitativa och det kvantitativa materialet kan den skogshistoriske
forskaren skapa sig en relativt god bild av hur
de finländska skogsföretagen förhöll sig till
skogarna, hur de skaffade sig kontroll över
skogsresurserna och hur skogarna förändrades till ekonomiska faktorer med sin utmätta
plats i företagens strategi.
Läsning av den nyaste företagshistoriska
litteraturen hjälper skogsforskaren att förstå
den moderna effektiva skogsekonomins grunder och skogsföretagens och de professionella skogsmännens oftast rätt avvisande hållning i miljöfrågor. Detta synsätt framkommer
på sätt och vis i luckor i Jorma Ahvenainens,
Per Schybergsons, Toivo Nordbergs och Viljo
Holopainens undersökningar. De har studerat
skogsindustrins utveckling närmast ur företagsledningens synvinkel. 10
Den affärsekonomiskt inriktade företagshistoriska traditionen lever fortfarande kvar
i Finland. Vid sidan av denna har emellertid
under de senaste årtiondena en annan tradition långsamt vuxit fram, en tradition som försöker förena gammal och ny företagshistorisk
forskning. Det första tecknet på en ny tradition var Sakari Virtanens studie av Kajaani
Oy:s historia (utgiven 1982).11 Virtanen definierade sin målsättning på följande sätt:
"Kainuuseen sijoitettu (i Kajaneland belägen) är den första delen av Kajanabolagets 75åriga verksamhet ... Den viktigaste synvinkeln
i denna skildring har åtminstone för mig varit
önskan att få reda på vilka tankar som styrde
beslutsfattarnas avgöranden i frågor rörande
bolaget , beslut som sedan påverkade bolagets utveckling i större utsträckning än yttre
faktorer. Som invånare i Kajaneland har jag
också intresserat mig för förhållandet mellan
bolaget och det omgivande landskapet. Då
Kajanelands historia ännu inte är skriven för
detta århundrades del, har frågor rörande
landskapet och det lokala fått en betydande
plats i denna skildring. Avsaknaden av grundforskning har dock samtidigt gjort det svårt
att bedöma bolagets miljöpåverkan annat än
antydningsvis." I2
198

Just valet av det lokala perspektivet och
det personliga intresset för Kajana och Kaj aneland tillför Virtanens text inslag som påminner om företagshistorikerna i början av
detta sekel. Trots att skogarna fo rtfarande
inte innehar huvudrollen, utgör de en ram
inom vilken Kajaani Oy föds och utvecklas.
Skogarna och företaget bildar sålunda på sätt
och vis ett par i Virtanens verk, ett par som
för en inbördes diskussion under olika perioder. Sådana diskussioner förs i samband med
skogsaffärer, skogsförstöring, virkestransporter, skogsvård och markägande. I motsats till
sina föregångare betonar Virtanen skogens
livsviktiga betydelse för Kajaani Oy. För företagets beslutsfattare har skogen inte enbart
utgjort en kalkylerad naturtillgång utan en livförsäkring som tryggade företagets verksamhetsförutsättningar långt borta i Kajanelands
ödemark.
Till samma grupp som Virtanen kan man
också räkna Markku Kuisma, vars monumentala verk Metsäteollisuuden maa har fört den
finländska företagshistor iska forskningen ett
betydande steg framåt. I3 Kuisma undersöker
inte enbart ett enda skogsindustriföret ag
utan hela skogsindustrisektorn och dess betydelse i Finlands historia. Enligt Kuisma
knöts Finlands skogsindustri (i början i form
av tjärproduktion) redan på 1600-talet till de
stora europeiska städernas verksamhetssfär.
Detta inflytande har fortsatt och till och med
förstärkts fram till våra dagar. Kuisma definierar syftet med sitt arbete på följande sätt:
"Skogsindustrins land försöker samtidigt
vara en skildring av Finlands internationella
integration, en syntes av den finländska skogskapitalismens historia, en helhetstolkning av
det moderna Finlands uppkomst och storföretagens och storföretagarnas kollektiva historia."14
Hos Kuisma och Virtanen representerar
skogen en dynamisk samhällelig kraft med
vars hjälp de finländska företagen räddat sig
ur antingen den geografiska periferin (Virtanen) eller det internationella systemets ekorrhjul ( Kui sma) . Fastän ingendera av dem
egentligen utsträcker sin analys till skogen,
dvs till den finländska skogsmiljön, tilldelar

de i alla fall skogen en ny och klart betydelsefullare roll i Finlands historia.
Den företagshistoriska litteraturen i Finland erbjuder sålunda skogshistorikern en
stor och till många delar ännu okänd kunskapskälla. Störst nytta kan man dra av denna företagshistoriska litteratur om man betraktar de olika traditionerna som komplement till varandra.

Yrkesmännens historia
En statlig skogsvårdsanstalt grundades i Finland år 1859 och några år senare inledde
forstinstitutet i Evois sin verksamhet. Där utbildades enligt tysk modell landets första
forstmästare (motsvarar jägmästare). Forstmästarna från Evois var dock inte de enda i
Finland. Redan tidigare hade personer fått
utbildning i Tyskland, Sverige och Ryssland.
Forstmästarna fick till en början statliga tjäns-

ter, men privata markägare och skogsbolag
började även anställa forstmästare i slutet av
1800- och början av 1900-talet.
Forstmästarnas yrke har nästan alltid varit
högt aktat i Finland. I små landsbygdssamhällen representerade forstmästaren tillsammans med prästen, läkaren och länsmannen
den akademiska eliten, som innehade betydande ekonomisk, social och kulturell makt.
Men forstmästarna har även nått rikets högsta politiska höjder. A K Cajander var utan
tvivel en av Finlands mest inflytelserika personer under 1930-talet. Han var professor i
skogsvård vid Helsingfors universitet, medlem av direktionen för skogsforskningsinstitutet, ordförande i Finska Forstsamfundet, ordförande i Enso-Gutzeit Oy:s förvaltningsråd,
medlem av Framstegspartiet och Finlands
statsminister. Senare fick en annan forstmästare, Mauno Pekkala, nästan lika stort politiskt inflytande som minister och centralfigur

En amerikansk skogsdelegation besökte Finland i samband med skogsk onferensen i Rom 1926. A K Cajander ( andra från vänster) guidade delegationen i skogarna i Punkaharju. Foto: Erkki Oksanen METLA.
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då riktlinj erna för efterkrigstidens politik
drogs upp i Finland. Ur denna synvinkel sett
är det anmärkningsvärt att forstmästarnas
yrkesgrupp ännu inte har fått sin historia skriven på ett sätt som uppfyller vetenskapliga
krav. 1"
Vår kunskap om skogsyrkeskåren och dess
utveckling bygger i hög grad på A Benjamin
Helanders nu nästan klassiska undersökning
om skogsekonomins historia i Finland, ett
verk som utgavs i slutet av 1940-talet. 16 Helander utbildades vid forstinstitutet i Evois, arbetade vid universitetet som forstmästare, grundade och ledde centralskogsnämnden Tapio
och påverkade på många sätt hela yrkes kårens utveckling. Helanders bok kan i stor utsträckning betraktas som självbiografisk. Den
redovisar hans erfarenheter, kunskaper och
tankar om Finlands skogsvård, skogsekonomi, skogspolitik och skogsyrkeskår. 17
AB Helanders förhållande till forstmästarna är kyligt neutralt. Han höjer ingalunda de
professionella skogsmännen till skyarna, utan
söker närmast skildra hur forstmästarens
yrke i verkligheten är mycket annat än enbart
skogsvård. Forstmästarna ombesörjer skogarnas tillväxt, gallring och avverkning. De
undersöker och förebygger även problem,
avvärjer skadedjur och eldsvådor och handhar planteringen och uppförandet av transportlederna för virket. Därtill uppgör forstmästarna skogsekonomiska planer och deltar
i fattandet av skogs politiska beslut.
I enlighet med tidens anda var Helander
besjälad av en stark tro på vetenskapen, teknologin och utbildningen och såg yrkesmännen inom skogsbranschen som viktiga byggare av fosterlandet. 18 Detta synsätt ger inte utrymme för en diskussion av skogens användning och industrins miljöpåverkan. Men Helander såg inte heller yrkesmännen som motståndare till naturskyddet. Tvärtom, han menade att just en välskött skog utgjorde det
bästa naturskyddet. Det var nödvändigt att
grunda särskilda naturskyddsområden, men
behoven skulle bestämmas utifrån v etenskapliga överväganden. A E Nordenskiöld tog
det första initiativet år 1880 och i början av
detta århundrade förde geograferna och
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skogsforskarna naturskyddstanken framåt. I
Finland grundades före kri get åtta nationalparker förutom de redan existerande och
Helander kunde belåtet konstatera att "så har
Nordenskiölds d röm gått i uppfyllelse".
Många krafter hade bidragit därtill, framför
allt bland forstmästarna, men även bland naturvetarna. Det var naturligt att Skogsstyrelsens ch efer, såväl P J Hannikainen som A K
Cajander, gjorde sitt bästa i detta avseende.
För den sistnämnde var företaget ur växtgeografisk synpunkt så intressant att han redan
på denna grund var beredd att ge saken sitt
stöd.19
Matti Leikolas sporadiska undersökningar,
som behandlar olika epoker och fenomen, ger
ett betydelsefullt tillskott till forskningen och
fördjupar kunskapen om Helanders tolkningar. Leikola, själv professor i skogsekologi, har
på ett intressant sätt beskrivit hur forstyrkets
professionalisering och förändringar i skogsnaturen var beroende av varandra. Leikola
har särskilt intresserat sig för A K Cajander,
vars vetenskapliga, vetenskapspolitiska och
även yrkesmässiga inflytande onekligen var
stort på skogsvårdens metoder, skogspolitikens principer och skogsyrkeskårens inre
maktstrukturer. Leikolas argument har tyvärr
begränsad räckvidd, eftersom Cajanders vetenskapliga biografi ännu inte har skrivits,
trots att det finns ett omfattande arkivmaterial och att det knappast saknas intressanta frågeställningar.w
Avsaknaden av en biografi över Cajander
ersätts delvis av Pekka Kilkkis undersökning
om Werner Cajanus, samtida med Cajander,
forstmästare och en av den statistikbaserade
skogstaxeringens pionjärer i Finland. Kilkki
skildrar på grundval av en omfattande korrespondens färgstarkt och mångsidigt Cajanus'
erfarenheter av forstmästar yrket i Finland.
Den unge forstmästaren som utövade sitt
yrke i Lapplands skogar hade att kämpa med
ensamhet , naturkrafter och lokalbefolkningens misstro och fientlighet. 21
Fastän det fortfarande finns stora vita
fläckar i fråga om skogsyrkesutövarnas historia, stöder den existerande forskningen på
v iktiga punkter den bild av Finlands skogar

och deras utnyttjande som de företagshistoriska undersökningarna tecknar. Genom yrkesmännens historia kan man även få en bild
av hur de finska skogarna har er övrats för
mänskligt och samhälleligt bruk och hur "skogen svarar om man ropar i den". Det rör sig
om en av den nyaste forskningstraditionens
mest centrala infallsvinklar. Den fäster uppmärksamheten på skogen och inte på de människor och institutioner som använder den.

Skogens historia

En av den miljöhistoriska forskningens mest
centrala målsättningar är att förskjuta tyngdpunkten från människan och samhället till
själva miljön. Den amerikanske miljöhistorikern Donald Worster har uttryckt detta på
följande sätt:
"Vi måste tränga ned på djupet till de glömda lagren där klasser, könsroller, raser och
kaster finns. Där skall vi finna de krafter som
verkligen formar politiken. Och miljöhistorikerna är beredda att gå ännu djupare nedåt,
ned till jordens yta eller t ill och med under
den för att finna historiens grund. Där tror de
sig finna ännu starkare urkrafter som formar
historien. Och för att förstå dessa krafter
måste vi åtminstone ibland stiga ut ur riksdagssalarna, förlossningsrummen och fabrikerna. Vi måste förflytta oss utomhus och
ströva i skog och mark. Det är hög tid att vi
skaffar oss ordentliga skor och förmodligen

kan vi inte undvika att få litet jord på dem."22
Även om det är långt kvar innan Worsters
mål har nåtts, håller den miljöhistoriska
forskningen också i Finland på att frigöra sig
från gamla historievetenskapliga traditioner.
Forskarna har visserligen ännu inte vågat sig
ut i skogarna och friska luften, men i många
undersökningar som publicerats under senare år har författarna sökt närma sig skogen
och skogsnaturen som självständiga historiska objekt.
Förnyelsen av den finländska skogshistoriska forskningen har emellertid inte utgått
från den miljöhistoriska riktning som vuxit sig
allt starkare i västländerna. Den klart viktigaste orsaken är den intensiva skogsdebatt som
kom igång på 1980-talet och riktades mot den
förda skogspolitiken, mot skogsvårdens metoder och mot skogsforskningen. De institutioner som tidigare betraktas som nästan heliga utsattes för en kraftig offentlig kritik då
det avslöjades att skogarna inte förnyades i
den takt som för väntats och att flera nya
skogsområden helt förstörts. Skogsdebatten
fick också näring av de sura regnen, orsakade
av utsläpp i Europas industricentra, regn som
hotade att förstöra Finlands nationella naturtillgång.
I den stora skogsdebatten deltog miljöorganisationerna och dem närstående unga
forskare aktivt. För första gången i det självständiga Finlands historia vågade en gruppering utanför skogsyrkeskåren ifrågasätta

Denna skog i Padasjoki brändes au dr 011, Heikinheimo år
/917, syfte att undersöka den
naturliga återuäxtprocessen.
Undersökningens data håller
hög lwa/itet och återfinns i
Skogsforskningsinstitutets arkiv. Foto: Erkki Oksanen

METLA.
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Punkaharju nationalpark är en av
de mest anslående naturmiljöerna i
Finland. Den är också ett exempel
på hur skog bör skötas i Finland.
Foto: Erkki Oksanen METLA.

skogsvårdens metoder och de professionella
skogsvårdarnas förmåga att vårda och sköta
landets skogar. Kritikens slagkraft ökades av
att professor Erkki Lähde från Skogsforskningsinstitutet öppet stödde de kritiska åsikterna. Skogsdebatten kom att fortsätta med
oförminskad intensitet under nästan tio år.
Därefter dog den ut, närmast till följd av utmattning på båda sidor. Även om det kanske
är för tidigt att bedöma debattens slutresultat, torde man kunna hävda att forskarna genom den fick upp ögonen för nya frågor, som
de tidigare inte skulle ha tänkt på att ställa.23
Skogsdebatten väckte historieforskarnas
intresse. Några äldre forskare förnyade sitt
perspektiv och det skogshistoriska fältet har
under senare år erhållit helt nya forskare.
Fastän man ännu inte kan tala om en egentlig
tradition, kan tre huvudströmmar urskiljas
inom forskningen.
Miljösociologerna, som frigjorde sig från
sociologins huvudfåra på 1970- och 1980-talet, har i sin forskning försökt förena regionala, kulturella och ekologiska perspektiv. Bäst
har denna svåra tvär vetenskapliga disciplin
behärskats av llmo Massa. I sin omfattand e
undersökning av Lapplands miljöhistoria analyserar Massa även förhållandet mellan skogarna i norr, det allt starkare bondesamhället,
den dominerande skogssektorn och yttre
maktpolitiska fakto rer. Enligt Massa håller
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den tidi gare forskningens bild av 1920- och
1930-talets Finland som ett naturvänligt och
agrart samhälle inte streck. Redan före krigen
hade besluten tagits och strukturerna etablerats för den begynnande rovdriften. Massa
menar att:
"då [under 1920- och 1930-talet] inleddes
nationellt sett viktiga projekt vilka ledde till
förändringar av ekotyper och till lokala ekokatastrofer. Den kraftiga utvidgningen av massa- och pappersindustrin och särskilt den
ökade produktionen av sulfatcellulosa ledde
till att både vattnet och luften lokalt smutsades ned. Kraftproducenterna och träförädlingsindustrin kom i allt högre grad att kontrollera utnyttjandet av insjöarna. En 'hållfast'
skogsekonomi visade sig innebära rena rovdriften utanför skogarna. Naturskyddet hade
endast marginellt inflytande och bedrevs
blott av en liten elit." 24
Ilmo Massa, Juhani Raumolin och några
andra miljösociologer har med sina djärva
nytolkningar fört skogen betydligt när mare
finländarna och den samhällsvetenskapliga
och humanistiska forskningen i Finland.l.5 En
smula tillspetsat kan man säga att miljösociologerna i sin forskning har tilldelat skogen en
helt ny roll. Skogen ansågs tidigare enbart
vara ett objekt som människan och samhället
formade med sin verksamhet. Nu har detta på
sätt och vis ställts på huvudet. Skogen har i de

nya undersökningarna gjorts till subjekt, med
egen inre struktur, eget kraftfält och syfte.
Samma metod, men förstärkt med inslag
hämtade från nyare vetenskapshistorisk
forskning, har också använts i en del nya miljöhistoriska undersökningar. En av de mest
intressanta är Timo Karjalainens studie, där
han på mikronivå granskar ett skogsområde
och dess livscykel. På så sätt kan han i detalj
påvisa hur skogen har reagerat på människans olika brukningsformer och verksamheter under ca 150 år. Karjalainen undersöker
Paljakka, ett område i Puolanka och Hyrynsalmi kommuner i Uleåborgs län. Det har traditionellt varit ett av de främsta svedjebruksområdena i Kajaneland. Paljakka kom under
skogsekonomins inflytande i slutet av 1800talet och på 1920-talet började områden att
fridlysas genom att s k sparskogar avsattes.
Paljakka blev en egentlig, fridlyst naturpark år
1956.
Fastän Karjalainen utforskar människans
inverkan på Paljakka-skogen, hävdar han
samtidigt att skogen har en egen historia. Den
historien föds ur ett samspel mellan naturens
eget kretslopp och människans verksamhet.
Paljakka-områdets ekosystem påverkar besluten rörande markens användning, vilka
återverkar på ekosystemet. På så sätt uppstår
en ständig växelverkan, där skogen påverkar
faktorer utanför den och tvärtom.26
Till samma forskningsriktning hör även
Karl-Erik Michelsens och llkka Herlins projekt, som undersöker växelverkan mellan skogen och den skogsvetenskapliga forskningen.27 Studien behandlar nattfrostens problem
i Finland under 1800-talet. Författarna undersöker hur skogen och skogens användning
påverkade nattfrosten och hur vetenskap och
teknologi användes för att komma till rätta
med problemet. Undersökningen ifrågasätter
den traditionella uppfattning som hävdar att
vetenskapen skulle ha påverkat det finländska skogsekologiska systemet på ett enkelriktat sätt. Det troliga är att den förändrade skogen genom sin egen struktur och sina egenskaper i sin tur har påverkat vetenskapen,
forskarna och de vetenskapliga institutionerna. Denna insikt fanns redan år 1848 hos den

tyska skogsforskningens anfader Wilhelm
Pfeil när han sade "Fråga träden om svar på
era frågor: de lär er de bästa metoderna för
skogsvård".28
Vid sidan av miljösociologin och den nya
vetenskapshistorien har även en ny ide- och
lärdomshistorisk forskningstradition vuxit
fram. Den har starka person- och metodbindningar till den äldre idehistoriska skogsforskningen. Riktningen sattes igång av Matti Leikola som redan före den stora skogsdebatten
publicerade två polemiska artiklar. De behandlade förhållandet mellan den finländska
skogen och kulturlandskapets utveckling. När
"skogsstriden" rasade som värst återvände
Leikola till ämnet genom att år 1987 publicera två artiklar som behandlade skogsvårdens
idehistoria och skogen som kulturlandskap.
Bägge artiklarna var tydliga inlägg i den aktuella debatten. Leikola undvek att angripa eller
försvara en exploaterande skogsekonomi,
utan diskuterade närmast den finländska
skogsvårdens principer ur ett historiskt perspektiv.29
En längre driven tolkning än Leikola ger
Heikki Mikkeli i en artikel publicerad 1992.
Mikkeli undersöker inte enbart skogsvårdens
idehistoria, utan utsträcker sin tolkning till
den finländska mentaliteten och den nationella identiteten. Mikkeli hävdar att man i den offentliga debatten fortfarande betonar det biologiska och andliga skydd som skogen ger:
"I den senaste övergripande framställningen om skogsmiljön nämns följande exempel
på skogens skyddsverkningar: den förhindrar
spridning av föroreningar, den lagrar och verkar som skydd för vatten, den dämpar buller
och förbättrar även i övrigt boendetrivseln.
Skogen utgör en andlig rikedom och en del av
den finländska kulturen. Samtidigt betonas
skogens terapeutiska betydelse, ty den har en
lugnande inverkan på människan och underlättar konfrontationen med svåra frågor." 30
De nyaste forskningsriktningarna har sålunda vågat ställa radikala och svåra frågor
till det finländska samhället och den omgivande skogsnaturen. Den viktigaste förändringen
järnfört med de gamla riktningarna är emellertid att det ekonomiska perspektivet tydligt
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försvagats. I tidens anda närmar sig forskarna
skogen som en egen helhet med nästan mänskliga egenskaper. Dessa frågeställningar är intressanta, men innebär också metodiskt sett
en st or utmaning. Den traditionella historievetenskapens metoder för oss inte särskilt
långt, utan vi behöver en metodik som lånas
från andra discipliner. De senaste årens erfarenheter visar dock att finländsk skogshistorisk fors kning alltmer inriktar sig på tvärvetenskapliga problem.

Möjligheternas land
Finland utgör den skogshistoriska forskningens "förlovade land". Historiska källor står att
finna från och med medeltiden och många
stora källserier är fortfarande helt outnyttjade. Å andra sidan har många vetenskapsgrenar undersökt förhållandet mellan skogen,
människan, ekonomin och kulturen och det
finns sålunda ett rikligt grundmaterial att tillgå. I vilken riktning utvecklas då den finländska skogshistoriska forskningen?
Som framhållits ovan född e 1980-talets
upprivande skogsdebatt ett flertal nya forskningsriktningar och förmodligen kommer åtminstone en del av dessa att fortleva också i
framtiden. De metodiskt sett mest intressanta ansatserna finner man inom vetenskapshistoria och vetenskapssociologi samt inom
miljösociologi. Dessa discipliners frågeställningar och forskningsmetoder ger oss möjlighet att grundligt undersöka många tidigare
outnyttjade källserier.
I Finland har skogarna systematiskt taxerats, värderats, mätts, räknats, vårdats och
röjts i nära tvåhundra år. Dessa åt gärder har
gett upphov till ett jättelikt kvalitativt och
kvantitativt material samt ett omfattande
kartmaterial, som forskare har kunnat närma
sig med hjälp av vetenskapshistoriska och sociologiska samt miljösociologiska met oder.
Clas Wilhelm Gylden företog redan i början av
1850-talet den första taxeringen av rikets skogar med sina egna primitiva metoder. Omedelbart därefter inspekterades skogarna i Finland av rektorn för skogsakademien i T harand, Edmund von Berg, som även författade
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Claes Wilh elm Gylden, den finska skogsskötselns
fader. Gylden var lantmätare till yrket och hans
skrift Handtbol? för skogshushållare, publicerad
1854, har betral?tats som den första vetenskapliga studien av Finlands skogar. Boken innehåller
också den första nationella inventeringen av landets skogsresurser. Foto: Museiverket.

en Berättelse om Finlands skogar 1859. Några
år senare företog storfurstendömets finanschef, Fabian Langenskiöld, en forskningsresa
till de finländska skogarna och uppgifterna
från denna resa publicerades i Litteraturblad
för allmän medborgerlig bildning år 1860. Sedan hann nästan tio år förgå innan rektorn för
skogsinstitutet i Evois, A G Blomqvist, under
tre somrar undersökte våra skogar. Traditionen har fortsatt under detta sekel och resultaten samt ursprungsmaterialet från den av
Yrjö llvessalo organiserade massiva inventeringen av republikens skogar ( den första skedde 1924-27) finns tillgängliga för forskarna.
Dessa exempel belyser de ännu outnyttjade möjligheter som står öppna för den skogshistoriska forskningen i Finland. Åtminstone
lika goda möjligheter finns i de många insamlingar av traditionsmaterial från landsbygden,
vilka är fulla av vardagliga skogsskildringar
och beskrivningar av ett ständigt samspel
mellan enskilda människor och skogen. Men
alla dessa möjligheter förblir endast möjlighe-

ter, om forskningens institutionella ramar inte
på ett märkbart sätt förbättras inom en nära
framtid. Inom skogsbranschen i Finland finns
det starka intresseorganisationer, fonder och
stiftelser. Men de har inte, med några enstaka
undantag, varit intresserade av att stödja
skogshistorisk forskning. Å andra sidan kanske man inte ska blunda för möjligheten att
forskningsnivån varit så låg att finansiärerna
inte ansett det värt att satsa på skogshistorisk
forskning.
Det är ett ironiskt faktum att den hittills
mest fullödiga skildringen av dialogen mellan
skogen och människan, där bägges röster
kommer till tals, har skrivits av författaren
och forstmästaren Veikko Huovinen. Skriften
på pärmens baksida till hans verk Puukansan
tarina är talande: "Träden talar icke. Och även
om de gör det, så sker detta tyst. Men skogen
har dock en röst. Och skogen har sin historia,
som Veikko Huovinen nu noggrant och ömt
förtäljer. " 31

Noter
Se t ex Tommila, P, Suomen historiankirjoituksen
historia. Tutkimuksen historia, Helsinki 1994.
Massa, I, Pohjomen /uo11nonua/loitus, Helsinki 1993
och Tampere 1994, s 10. llmo Massas avhandling behandlar LaJ)plands och i vidst räckt mening hela norra Finlands miljöhistoria. Avhandlingen innelattar
även en förtjänstfull frams tällning av skogarnas historia i Lappland.
'
Ell gott exempel på d etta är P Tommi las undersökning Suomen h1stonankir1oitukse11 historia: " Företagshistoria har bedrivits av både prolessionella historielorskare och amatörer och liksom till exempel i
fråga om förenlngshistoria linns det även inom löretagshistoria en stor mängd lestskrilter och historiker,
vilkas bidrag till forskningen är rätt ringa." (s 264).
4 Se till exempel Kuusela, K, Suomen metsien historia. Ve/, Snellman (toim.), Tutkimus metsien kestäuyyden ja käytön perustana (METLA, Metsäntutkimuslaltoksen tiedonanatoja 523), Helsin ki 1994.
'
Kontrollen av lokalhistoriska undersökningar har
centraliserats till en lokalhistorisk byrå ( Paikallishistoriallinen toim isto) med nära kontakter till universiteten och arkivinstitutionerna. Byrån leds i allmänhet
av en prolessor i historia eller någon annan erkänd
representant för d enna yrkes kår.
Ekman, K, Nokia bruk 1868-1928, Helsinglors
1929, s 3-4. Knut Fredrik ldes tam ( lödd 1838) grundad e 1865 Noki a papper s- och trämassalabrik i Nokia
nära Tammerlors. Tillsammans med elen tyske ingen-

jören Herman Kaulmann utvecklade lclestam en ny
typ av träslipmaskin på 1860-talet. ldestam va r en av
de viktigaste labriksägarna i Finland under det industriella genom brottet.
7
Norrmen, P H, William Ruth: ett bidrag till Kymm enedalens industrihistorw, Helsingfors 1924, s I 07.
•
Ahvenainen , J, Från pappersbruk !il/ storföretag.
Kymmene Aktiebolag 1918-19.19, Kuusankosi 1972, s 2.
•
Se till exempel ibid, bilaga I. Sarja A: Ta lous. Ett
annat gott exempel på "Ahvenainens skolas· sätt att
behandl a skogen är J Lummelahlls undersökning
Metsästä tehtaale. Enso-Gutzeit Osakeyhtiön metsäosasto uuosina 1920-.18 (Ens<rGutzeit Oy Historia- ja
perinnejul kaisuja 10), lmatra 1992.
1
'
Ahvenainen, J, Suomen sahateol/1s11uden historia,
Jyväsky lä 1984. Se även Ahvenainen, J, Enso-Gutzell
Oy /8 72- 19.92, Jyväskylä 1992; Nordberg, T, Vuosisata
paperiteollisuutta Il. Yhtyneet Papentehtaat Osakeyhtiö 1920-1951. Valkeakos ki 1980; Schybergson, P, Med
rötter i skogen 1-2. Schauman 188.1-198.1, Helsingfors
1983; Holopainen, V. Metsästä maailma/le Thomesto
/9/ /-1986, Keuruu 1987.
11
Virtanen , S, Kainuuseen sijo1tett11 Kuuaus Ka1aan,
Oy:11 uaihesta uuoteen 1945, Helsinkl 1982, och Puusta
elavä, Ka1aan, Oy.n uaihe,ta uuodesta 1946, I lelsinki
1982.
" lbid, s 6.
11
Kuisma, M, Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja
kansainuälinenjärjestelämä 1629-1920, Helsinki 1993.
" lbid, s 19.
15
Finlands Forstmästarlörbund utgav år 195 1 en
översikt I vilken y rkeskårens utveckling gr anskas lrån
och med mitten av 1800-talet, men verket är närmast
en utvidgad matrikel. Se Suomen metsänhoitajat -Finlands forstmästare 1851-1951, Mänttä 1951.
16
Helander, A B, Suomen metsätaluoden /11storia,
Helslnki 1949.
17
Av Helanders brevväxling lramgår att !lera y rkesmän d eltog i lörfattandet av boken. Han sände ut förfrågningar till sina bekanta, vilka arbetade inom industrin, förvaltningen eller universitetet. Deras svar publicerade Helander direkt eller I r ediger at skick i sin
bok. Se A Benj Helanders samling i Helsinglors universitetsbiblioteks handskriltssamlingar.
'" En ännu utförligare bild av Helanders lörhållande
till sin egen yrkeskår erhålles i hans biografi över AG
Blomqvist. Se Helander, A Benj. "A K Blomquist ja hänen aikalaisensa·, Acta Forestal,a Fennica 43 1936.
19
Helander, Suomen meIsätaluoden historia, s 454.
"' Ur Leikolas omfattande produktion kan sär skilt
nämnas "Metslen hoidon aatehistoria", Sdua Fennica,
nr 21 1987. Även förordet till verket Eclmund von
Berg, Berättelse o m Finlands skogar 1859. Senaste
( finskspråkiga) upplagan 1995, s 6- 13.
" Kilkki, P, Werner Cajanus 1878-1919, llelsinkiKeuruu 1988.
22
Worster, D, " Doing Envlronmental History", i The
Ends of the Earth Perspectiues on Modem Enuironmelllal History, ed D Worster. Cambridge 1988, s 289.
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Angående den stora skogsdebatten se till exempel Reunala, A & Heikinheimo, M, Taiste/u melsislä.
Voimaperäi11e11 me/säJa/ous Suomessa ja muissa maissa, Hämeenlinna 1987, och även Donner-Amnell, J,
Mel säteollisuus y hleiskunnallisena kysymyksenä Suomessa. I/mo Massa ja Rauno Sairine11 ( toim.), Ympäristökysymys, Helsinki 199 1.
2'
Massa, I, Pohjoisen /uonnonval/oilus. Suunislus Lapin y mpäristöhistoriaan Lapissa ja Suomessa, Tampere 1994, s 116.
25
Raumolin , J. The Problem of Fores/-based Development as 11/uslrated by the Development Discussion,
1850-1918 (Helsingin yliopiston Sosiaali politiikan laitoksen tutkimuksia 4), Helsinki 1990.
26
Karjalainen, T, Paljakan metsähistoria - Julkimus
metsätieleen ympäristöslä. Forskningsplan 2.4.1997.
27
Angående växelverkan mellan vetenskapen och
skogen se till exempel Michelsen, K-E, The Hisl ory of
Fares/ Research i n Finland, par/ I. Unknown Forest, Jyväskylä 1996.
2
•
Citatet är hämtat från Radkau, J, "The Wordy Worship ol Nature and the Tacit Feeling lor Nature in the
History ol German Forestry", i Nalure and Society in
Historica/ Conl exl, ed M Teich, R Porter & B Gustafsson, Cambridge 1977, s 233.
29
Leikola. M , "Metsien hoidon aatehistoria", Si/va
Fennica, nr 21 1987; Leikola, M, "Suomalaisen kulttuurimaiseman vaiheita", Koliseu/u, nr 3-4 1979; Leikola,
M, Melsä ku/1/uurimaisemana , Si/va Fennica, nr 21
1987.
30
Mikkeli , H, " Metsäturkil ja sen jurot parturit", HisJoriallinen Aikakauskirja, nr 34 1992, s 2 14. Se även
Torniainen, H, Melsäympäristömme, Helsinki 1992.
31
Huovi nen, V, Puukansa11 larina, Keuruu 1985.
23
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Skoghistorie i Norge
Lars Helge Frivold

"... Men tillad mig nu, atjeg med den /Erlighed,
som jeg er vant til, siger Dem, at De har drevet
en vis Upartiskhed for vidt, og saa vidt, at Ungdommen afdenne Historie ikke faaer den Patriotisme antcendt, ikke den Hengivenhed til
Kongehuset opvakt, ikke den lyst indskjcerpet
at agte og ffJlge gode Forfcedre, som dog bliver
Historiens eneste Nytte. "

Statssekretrer Guldberg til historikeren P. F.
Suhm, ca. 1780.'
Denne artikkelen tar sikte på å gi en introduksjon til arbeider om skoghistorie i Norge
på nasjonalt og regionalt nivå. Skoghistorie vil
jeg definere som Bo Fritzb0ger har gjort annetsteds i denne publikasjonen - som arbeider som s0ker å belyse skogenes 0kosystemer og menneskets utnyttelse av dem i et historisk perspektiv. Stoffet er sortert etter skoglig vegetasjonshistorie, skogbrukshistorie,
skoglig kulturhistorie og skoglig naturvernhistorie. Til slutt omtales undervisningen i
skoghistorie ved Norges landbruksh0gskole,
samt virksomheten ved vårt nasjonale skogbruksmuseum. Jeg tar ikke med arbeider om
jakt og innlandsfiske, men viser der til Skogbruksmuseets publikasjoner (se siste avsnitt).
Floraen av skoghistoriske arbeider i Norge
er stor og meget uensartet. Skulle jeg kun tatt
med avhandlinger gjort av faghistorikere, ville denne artikkelen blitt kort. De fleste av de
skoghistoriske arbeidene jeg har funnet, er
skrevet av skogbruksutdannede folk eller av
biologer. Relativt få er skrevet av faghistorikere. Mitt inntrykk er at skogbrukere som skriver skogbrukshistorie pleier åta med mange

skoglige begivenheter, mens de bruker mindre plass på å sette begivenhetene inn i videre sammenhenger.
Det kan vrere mange grunner til å beskjeftige seg med historie. Formålet kan vrere å
s0ke den objektive sannhet. Men det kan også
vrere å fremme bestemte interesser - ens
egne, oppdragsgivers eller rådende interesser i samfunnet, jfr. det innledende sitatet til
denne artikkelen. Sist, men ikke minst, man
kan arbeide med historie fordi det er morsomt! En skogbruker som begir seg inn på historiske unders0kelser har en styrke i skogfag
framfor historikeren, men kan til gjengjeld ha
svakheter i kildekritikk og historisk metode.
Selv er jeg historieinteressert skogbrukskandidat, og min fremstilling kan vrere farget av
det.
I denne artikkelen har jeg valgt å holde meg
til spesiallitteraturen, og til publiserte arbeider.2 Hovedfagsoppgaver o.l. er ikke systematisk gjennomgått.3 Man kan finne skoghistorisk stoff i verker om Norges alminnelige historie, men det er ikke tatt med her. Som utgangspunkt for arbeidet har jeg brukt fagbiblioteket ved min egen arbeidsplass, lnstitutt
for skogfag ved Norges landbruksh0gskole.
Her har vi komplette årganger av de skogfaglige tidsskriftene: Den norske Forstforenings
Aarbog (1881-1892), Tidsskrift for Skogbruk
(1893-1984), Forstligt Tidsskrift (1902-1905),
Skogeieren (1914-), Skogbrukeren (1926-1955)
og Nors/1 Skogbruk (1955-), samt de vitenska-

pelige seriene fra Vestlandets Forstlige Fors0ksstasjon og Den norske Skogfors0ksvesen
(senere Norsk institutt for skogforskning).
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Derimot har vi ikke Historisk Tidsskrift. Gjennom Internett kan man imidlertid s0ke selv i
et register over artiklene der fra 187 1 til i
dag. 4 Noen slik service finnes (ennå) ikke for
de skogfaglige tidsskriftene, men for de tre
f0rstnevnte eksisterer trykte registre.5 Arbeidet med å samle materiale til denne artikkelen ble avsluttet prima juni 1998.

Skoglig bakgrunn
Hvor stor del av Norges areal som i dag er
dekket av skog, avhenger av hvordan man
definerer "skog" og "Norges areal". Etter Statistisk sentralbyr å utgj0r skogen 8,3 millioner
hektar, eller 27% av landarealet 6 , mens Landbruksdepartementet i en brosjyre beregnet
på utlandet oppgir 12 millioner hektar, eller
37%, som da er skog i videste for stand.7 På
1800-tallet var skogprodukter og fisk de to viktigste eksportartikler fra Norge, i hvert fall
målt i kvantum.8 Nå på 1990-tallet eksporterer
landet skogprodukter for ca. 12 milliarder
norske kroner pr. år. 9 Skog og skogbruk har
altså vrert, og er, v iktige elementer i norsk
natur og nreringsliv.
Tidligere tiders bekymring om ov erutnytting av skogressursene kan sies å kulminere
med den ber0mte artikkelen av Agnar Barth 10
i Tidsskrift for Skogbruk fra 1916: "Norges skoger med stormskridt mot undergangen". 11
Artikkelen var med på å gi st0tet til at Landsskogtakseringen kom i virksomhet i 1919. 12
Siden Landsskogtakseringens registrer inger t ok til i 1920-årene, har det stående volumet (virkesforrådet) i de norske skogene 0kt
fra i overkant av 300 millioner kubikkmeter til
mer eon 600 millioner kubikkmeter. Den ärlige
tilveksten av trevirke har 0kt fra 10-11 millioner til ca. 22 millioner kubikkmeter. 13 Den ärlige awirkningen har derimot holdt seg relativt konstant. I perioden 1918-199 1 har den i
gjennomsnitt vrert knappe 10 millioner kubikkmeter. Kun to år har den vrert under 7
millioner kubikkmeter, og ett år, sesongen
1952- 53, over 12 millioner.14 Man kan dermed
hevde at Norge, sett under ett, nå har et st0rre tilvekstoverskudd og st0rre muligheter for
flersidig bruk av skogarealene enn noensinne
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tidligere på 1900-tallet, om ikke radikalt nye
markeder for t revirke skulle komme til.
Flere sentrale institusjoner har ved lowerk
og kunnskap bidratt til å snu utviklingen fra
antatt avskoging til stadig st0rre stående kubikkmasser. Vi kan lese om deres historie i
beretnin ger de har utgitt ved ulike jubileer.
Med få unntak er disse beretningene skrevet
av institusjonenes egne medarbeidere. Vår
nåvrerende offentlige skogadministrasjon har
sine r0tter fra omkring 1860. 15 Den h0iere
Landbrugsskole i Aas tok inn sine f0rste studenter i 1859, men hadde ingen skogbrukslinje f0r den ble omorganisert til vitenskapelig
h0gskole under navnet Norges Landbrugsh0iskole i 1897 16 • Da hadde spesialutclanning
i skogbruk på lavere nivå - ved skogskoler vrert i gang siden 1876 17 • Den landsdekkende,
icleelle organisasjonen Det norske Skogselskap ble stiftet i 189818 • De to forskningsinstitusjonene Vestlandet s Forstlige Fors0ksstation og Det norske Skogfors0ksvresen startet
i henholdsvis 1916 og 1917. 19 I 1972 ble de
slått sammen til Norsk institutt for skogforskning (NISK).20 Professorene Birger Solberg og
Asbj0rn Svendsrud har sett på utviklingen i
prioriteringer og forskningstema ved skogforskningsinstitusjonen(e) i Norge fra 1927 og
opp mot 1990-tallet.21

Konsul Axel Heiberg var 50 år garnmel da han
stiftet Det norske Skogselskap i 1898, ag dermed
kunne ta jubileer knyttet til skoghistorien feires
under ett i 1948. (Frimerke - "Det norske Skogselskap / 898- 1948. Kunstner 0yuind S0rensen.)

Skoglig vegetasj onshistorie

I presten Peder Claussi;m Friis' skriftfragment
fra 1599, "Om Skoffue oc Thrre i Norrige" 22 ,
gjengis to forklaringer på at skogen i ytre kyststn11k på S0rvestlandet var forsvunnet. Det
fantes jo fortsatt trerester i jord og myr, noen
steder også i innsj0er og tjern. Trrer funnet i
tjern hadde brannmerker i rotenden. Det tydet på at skogen var blitt 0delagt av brann, og
nakne klipper tydet på at skogsjorda også var
brent bort. En annen forklaring, etter muntlig
tradisjon, var en meget kraftig storm i gammel tid.

Saa er oc nogen anden Platzer ude ved
Haffsiden, som er Lister, Jederen
Karmesund etc. som iche er Schouff
paa, hafuer dog for et Hundred Aar eller thou Hundret veret schouff noch,
som mand endnu klarligen kand see
paa dj mange R0der, som mand opgraffuer aff Jorden , saavelsom Stubber
naar mand graffuer Th0rreff, oc findes
mangestedz mange !ange Thrrer under
Jorden, oc staar der endnu R0gstufuer
paa Jederen som er hugen sammesteds, oc der findes nu aldelis iche
Schouff paa Jederen, men huorledis
den Schouff er bleffuen for0d er uvist.
En Part mene at lld er gaaen der-offuer
udj th0rre Sommer oc henbrendt baade Jord oc Thrrer, som indnu offte
scher, at huor lld bliffuer l0s om Sommeren, naar det er Th0rce, daa brende
heele Schouffue aff, oc kand mand see
paa de Field st,mden-for Jederen, der
som smaa fersche S0er oc Vand ere paa
Fjeldet, oc er utallig Thrrer udfalden
runt omkring i Vandet oc andenstedz
paa Fieldet er ingen Schouff, huilchen
er Thegen at lld haffuer for0dt den Skouff.
Dog er det en gammell Sagn, huilchen ieg dog iche haffuer lest nogensteds schreffuen, at udi gammel Tijd
schulle en suar lling oc Huirrelvind
vere kommen vesten-till, huilchen skul-

le veret gaaet tuert offuer Schottland
oc siden hid til Norrige, oc gaaet langs
effter Jederen ved Haffsiden oc igiennom Eigersund oc offuer Liste oc derfraa udj Haffuit igjen, oc saauit som
samme lling offuer for, baade i Schotland oc her i landet, daa br0d den Ell
Schouffuen need oc forderffuet Jorden,
sa et der iche voxte Schouff mere, huilchen Ell bleff kaldet Harping-ell, fordj
en Spaamand ved Naffn Harping haffde
spaaet om samme Ell, oc det siges at en
Hund schulle haffue ligget paa en H0ye
et gansche Aar paa Jederen, oc gi0d oc
thudet imod Vesten, indtil dette Ell
komb.
Peder Claussf:m Friis (/545-1614)

Siden 1800-tallet er vegetasjonshistoriske
unders0kelser blitt gjort ved mange ulike
lreresteder og institusjoner i Norge. En dokumentert oversikt over arbeider pr. 1933 om
skogens innvandring ble laget av forstkandidat Julius Nygaard23 , og er trykt i bladet han
var redakt0r for, Skogbrukeren.24 Skogforskeren Asbj0rn Ording introduserte pollenanalytiske metoder ved Det norske Skogfors0ksvesen i 1934.25 Kritiske vurderinger av de klassiske arbeidene om skogtrrernes innvandring
og tilbakegang finner vi i en frisk diskusjon
mellom Ording og fors0ksleder Anton Smitt i
1936-37 i Tidsskrift for Skogbruk.26 Debatter på
trykk om skoghistorisk forskning i Norge er
sjeldne, og når denne kom opp, hadde det
med relevansen til skogsaken (skogreisingen
i kyststr0k og i fjellet) å gj0re.
En oversikt over kunnskapen pr. 1960 om
skogtrrernes innvandring er gitt i populrer
form av forstkandidat Johan Kielland-Lund.27
Han ble senere professor i botanikk ved Norges landbruksh0gskole. Sist på 1900-tallet har
nye forskningsmetoder (pollenanalyser kombinert med karbondateringer) gitt mer pålitelige data om skogtrrernes bevegelser. Professor i botanikk i Trondheim, Ulf Hafsten, har
vrert en ledende forsker på dette feltet. For-
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uten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim drives i dag vegetasjonshistorisk forsknin g med relasjon til
skog også ved Universitetet i Troms0, Universitetet i Bergen og Arkeologisk museum i Stavanger, samt Norges Landbrugsh0jskoles
lnst. for biologi og naturforvaltning.
Vårt kommersielt viktigste treslag i dag,
gran (Picea abies) , er en sen innvandrer etter
istiden, og er fortsatt på langsom frammarsj
vestover. Granas bevegelser har lenge vrert
gjenstand for vegetasjonshistoriske unders0kelser. De tidligste, blant andre forstmester
Gl0ersens " Vestlands-Granen og dens lndvandrings-Veie" fra 188428 , er oppsummert av
Holmboe i en artikkel i Tidsskrift for Skogbruk
i 1901.29 Fra 1950-tallet har vi et arbeid som
blant annet tar for seg ekspansjonen av naturlig gran på Voss i Vest-Norge, og som er metodisk interessant.30 Intervjuer med eldre folk
på stedet var en av forskningsmetodene. En
fikk opplysninger som stammet helt tilbake
fra 17- og 1800-tallet, og som var blitt fortalt
fra generasjon til generasjon. Disse kunne i
noen tilfelle kontrolleres mot årringmålinger.
Resultater av nyere forskning om granas innvandring i Norge, hvor karbondateringer er
brukt som hjelpemiddel, er presentert i oversiktsartikler av Hafsten og medarbeidere.31
Regionalt er innvand ringshistor ien for
gr an i Nord-Norge sammenfattet av Brynhild

Granas innvandring vestover i Norge har vrert
tema for mange vegetasjonshistoriske studier.
Kunstneren 0 rnulf Ranheimsreter regnet dette frimerket til en serie om norske treslag i 1977. (Frimerke.)
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M0rkved, f0rstekonser vator på botanisk avdeling ved Universitetet i Troms032 , og for
andre treslag i landsdelen av Eilif Nilssen og
professor Karl-Dag Vorren ved samme lrerested.33 M0rkved har også skrevet om treslagenes innvandringshistorie i Nord-Tr0ndelag34 , mens pollenanalytiker Hallvard Ramfjord ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim har gitt en oversikt
over skogens innvandring til S0r-Tr0ndelag
etter siste istid.35 Pollenanalytikeren Helge
lrgens H0eg, nå knyttet til Oldsakssamlingen
i Oslo, har blant annet skrevet om granas naturlige framrykking i Telemark.:16 Alle disse
artiklene er forsynt med referanser til originalarbeider, og t0r vrere rimelig oppdaterte
(de er publisert etter 1978).
Furu (Pinus sylvestris) er naturlig utbredt i
alle deler av Norge. Ording nyttet pollenanalyser samt unders0kelser av fururester i myr
til å unders0ke kystfuruskogens tilbakegang i
Vest-Norge. Han mente klimafor verringen
rundt 500-tallet hadde vrert en viktig årsak til
tilbakegangenY Etter 1930-tallet har imidlertid ressursene av furu på Vestlandet 0kt mye,
og det ad naturlig vei. Det skyldes i f0rste rekke redusert utnyttelse av utmarka til beite,
delvis også redusert hogst i furu av t0mmer
og brenneved.38
Dendrokronologi er et hjelpemiddel som
kan nyttes ikke bare til aldersbestemmelse av
bygninger, men også i skoglig vegetasjonshistorie og i skogbrukshistorie. Asbj0rn Ording
tok i 1941 doktorgraden i landbruksvitenskap
på en avhandling om dend rokronologi og
dendrokronologiske metoder.39 Dette arbeidet vakte betydelig oppsikt i årene som fulgte.40 Ording d0de i 1944, bare 38 år gammel.41
Han rakk å pr0ve sine metoder, supplert med
målinger av stammeform, på trevirke fra en
gravhaug på Romerike nord0st for Oslo, for å
rekonstruere skogbildet fra den tid gravhaugen ble lagt.42 I dag har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim en
heltidsansatt amanuensis i dendrokronologi,
Terje Thun. Han ar beider mye med datering
av arkeologisk og kulturhistorisk materiale,
men også med kronologier for datering, og med
relasjoner mellom klima og årringbredder.43

Ved No rges landbruksh0gskoles lnstitutt
for skogfag nytter vi nå dendrokronologi for å
belyse brannhistorikk i et skogreservat i Eldferdalen ved Notodden, i et samarbeidsprosjekt med Norsk institutt for skogforskning.
Når skogbranner her var m eget frekvente
fram til siste halvdel av 1700-tallet, for så plutselig å opph0re44 , må forklaringen trolig s0kes
i endret bruk av ut marka. Tilsvar ende lokale
skoghistoriske unders0kelser pågår også i
Oslomarka og i Nord-Tr0ndelag44A, i r egi av
Norsk institutt for skogforskning.
Flere litteraturstudier om blant annet kulturbetinget brenning og påvirkning i skog,
skogbrannhistorie og 1900-tallets brannregimer i skog er samlet i en rapport fra 1997 av
Oirektoratet for brann- og eksplosjonsvern og
Botanisk inst itutt ved Universitetet i Oslo.45
Historikk om forebyggelse av skogbrann finnes i Det norske gjensidige Skogbrandsforsikringsselskaps 75-års jubileumsbok fra 1987.46
Seterbruk har vrert vanlig over store deler
av Norge. Setrene ble gjerne lagt til skog- og
fjellområder der naturforholdene var for dårlige for helårs gårdsdrift. Men selv i fjellregionene ble setrene lagt der det var skog eller
trevegetasjon, fordi tilgang på brensel var en
n0dvendig forutsetning for å kunne ta vare på
melken (yste ost). Kombinasjonen av beite og
harde vedhogster i seterområder mot fjellet
senket skoggrensen. Når seterdrifta opph0rer, kommer gjerne fjellbj0rka (Betu!a pubescens) tilbake, som pionertreslag. I lavereliggende skogområder kan påvirkninger av
seterdrift vrere synlige i skogen selv lenge etter at setr ingen har opph0rt og det bare er
rester av hustufter igjen etter bygningene. Seterbrukets historie i Norge fram til ca. 1960 er
beskrevet av folkeminneforskeren Lars Reinton i et trebindsverk4 7 , med bib liografi plassert i bind 3. Men nå har vi allerede beveget
oss et stykke over i skogbrukshistorien.

Skogbrukshistorie

Med skogbrukshistorie mener jeg historie om
hvordan mennesket har brukt og behandlet
skogen.

Transport av tommer og trelast var en meget viktig oppgave for Norges ft;Jrste jernbane, Hovedbanen fra Christiania til Eidsvold. Den åp net som
privatbane i 1854, og ble overtatt av NSB i 1926.
Frimerket er tegnet av Johs. Haukland. (Frimerke.)

Generell skogbrukshistorie
11880 utgav Johan Aas Kragen liten bok med
tittelen "Bidrag til det norske Skovvresens
Historie indtil 1814".48 Krag var blitt forstkandidat i Stockholm to år tidligere, og hadde
deretter ar beidet som skogtaksator og kartlegger rundt om i Norge. Krag gir f0rst glimt
fra skogtilstanden i S0r-Norge distrikt for distrikt, etter eldre litteratur og trykte dokumenter. Så går han over til å "betragte kortelig hvad der ad juridisk Vei er bleven foretaget
for at indf0re og fremme en vis Orden og Begrrendsning inden Skovbruget" - fra GuJatingsloven av 940 til plakaten av 1812 om fornyet
forbud mot salg av eiket0mmer eller skipst0mmer uten srerskilt tillatelse.
Presten og lokalhistorikeren Olat Olafsen
publiserte en artikkelserie om norsk skog- og
skogbrukshistorie i Tidsskrift for Skogbruk i
1911- 12, hvor formålet var "at f0lge Skogen i
Norge fra den reldste Tid af og paavise, hvor211

ledes den stadig har gaaet tilbage".49 Olafsen
nevner innledningsvis også noen tidligere
skoghistoriske arbeider. Et interessant trekk
ved Olafsens studie er at han også bruker utbredelsen av gårdsnavn langs deler av kysten
for å belyse sitt hovedtema. Gårdsnavn som
henspeiler på trrer eller skog, finnes også i
kystnrere områder som var skogl0se da Olatsen gjorde sitt arbeid . Kun i et smalt belte
langs kysten er slike gårdsnavn fravrerende;
en indikasjon på at skogen der allerede var
borte f0r gårdene ble ryddet. Olafsens hovedkonklusjon, etter å ha skildret trekk av
skogbrukshisto rien fram til 18 14, er at den
vesentligste grunn til skogens tilbakegang
hadde vrert menneskets bruk av den.
F0rti år senere, i 1951, kom det neste trykte st0rre arbeidet som jeg vit kalle generell
skogbrukshisto ire. Det er lrereboka "Skogbrukshistorie" av professor i skogteknologi,
skogadministrasjon og skogbrukshistorie ved
Norges landbruksh0gskole, Johannes K. Sandmo.50 De f0rste 30 sidene tar for seg skogens
innvandring, og er således snarere vegetasjonshistorie. Så f0lger 15 sider om skogens
tilbakegang, og de resterende 170 sidene
handler om skogen og elens utnyttelse fra de
eldste tider til 1945.
Nåvrerende professor i landbrukshistorie
ved Norges landbruksh0gskole, faghistorikeren Stein Tveite, har laget en fyldig, populrervitenskapelig oversikt over skogbrukshistorien fra sagatiden fram til ca. 1940, med hovedvekt på 0konomiske og politiske aspekter.51
Den står som et kapittel i bind 3 av det store
bokverket om norsk skogbruk og skogindustri, "Skogbruksboka", som kom ut i fem bind
i årene 1960-64.
En sterkt konsentrert framstilling av Norges skogbrukshistorie er laget av professor i
skogbruk ved Norges landbruksh0iskole, AJ..
bert K. Myhrwold. Det er "Utkast til en kronologisk skogbrukshistorisk tabell", publisert i
tidsskriftet Skogbrukeren etter hans d0d.52
Tabellen har en kolonne for årstall med eventuell dato, og en kolonne for vedkommende
skogbrukshistoriske begivenhet. Den går fra
867 til 1919 (Myhrwold d0de i 1920). Tabellen
bygger på en rekke kilder, som dessverre ikke
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er angitt for den enkelte begivenhet. Likevel
gir den en interessant oversikt. Uheldigvis
forstyrres oversiktligheten av at tabellen ikke
ble trykket i sammenheng, men i et utall deler
gjennom flere årganger av tidsskriftet.
Enda mer konsentrert er Sigmund Huses
"Forstlig historiogram for Norge·•,:i fra 1967.
Historiogrammet er en grafisk prinsippskisse
som viser andeler av skogarealet i forhold til
de lire utnyttingsstadiene urskog, eksploatering, bevaring og fredning. Huse hadde noen
år f0r det vrert h0gskolestipendiat i skogskj0tsel ved Norges landbruksh0gskole, og ble senere professor i naturforvaltning på samme
lrerest ed.
Det nyeste skudd på stammen av generell
skogbrukshistorisk litteratur i Norge er Det
norske Skogselskaps bok til sitt 100-års-jubileum i 1998, "For skogens sak"_s:u Den legger
naturlig nok stor vekt på Skogselskapet selv
og dets virksomhet. Den har også artikler av
mer generell skoghistorisk og skogfaglig karakter, som blant annet gir en publikumsvennlig introduksjon til Norges skoghistori e. Boka
er skrevet i populrer stil, uten referenser. Artiklene er preget av entusiasme over for bokas
hovedtema. Alle forfatterne er framtredene
personer i Skogselskapet.

Skogpolitikk og offentlig skogadministrasj on
Standardverket gjennom mange år, og som
omfatter mer skogbrukshistorie enn bare den
offentlige skogadministrasjonens historie, var
"Skogvresenets historie" fra 1909. Skogdirekt0ren utgav denne i anledning SO-års-jubileet
for den offentlige skogadministrasjonen i Norge, som ble feiret i 1907. F0rste bind har kapitler om skoglovgivning og skogpolitikk i Norge
fra middelalderen til ca. 1900, rettshistorie for
statsskoger, planteskolenes historie, allmenningenes historie, skogbrannhistorie og mye
mer, med referanser og person- og stedsregister.54 Annet bind er en statistikksamling som
blant annet inneholder historisk statistikk.
Her finner vi for eksem pel grafiske framstillinger av t0mmerprisens utvikl ing gjennom
1800-tallet.5.5 En nrermere omtale av begge bind
står i 1910-årgangen av Tidsskrift for Skogbruk.56
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Se/v om Skogadministrasjonen feiret sitt hundreårsjubi/eum med pomp og prakt og minnefrimerl~er i 1962, var ikke storlåret 1862. Det ble gjort
slik for å passe med Den 10. nordiske skogkongress, som var i Norge sommeren /962. (Frimerke.)

N0yaktig når den nåvrerende offentlige
skogadministrasjonen i Norge ble opprettet,
er en definisjonssak. Landbruksdepartementets skogkontor hadde sitt SO-års-jubileum i
1907, for det var i 1857 at de to f0rste forstmestre, J. B. Barth57 og Th. Mejdell, ble ansatt
i statens tjeneste. De hadde begge studert
skogvitenskap i Tharandt med statsstipend.58
Sandmo mener derimot at skogadministrasjonen ble opprettet i 1860, fordi ordningen av
1857 bare var midlertidig.59 Også Tveite regner 1860 som grunnleggingsåret.60 Når Statens Skoger og Landbruksdepartementets
skogdirektorat feiret sitt 100-års-jubileum 7.
juli 1962, i Kronprinsens nrervrer og med festm0te i Universitetets Aula i Oslo samt regjeringens festmiddag på Akershus Slott61 ,
skyld tes det nok ikke så mye historiske fakta
som at det passet med den 10. nordiske skogkongress. Det kan vi lese mellom linjene i Andreas Vevstads leder om jubileet i tidsskriftet
Norsk Skogbruk.62 Skogkongressen går på
omgang mellom de nordiske land, og var det
året lagt til Norge. Den var blitt avsluttet dagen f0r, og dermed var jo alle de nordiske
forstlige gjester samlet i Oslo allerede.
I 1958 startet Land bruksdepartementets
skogdirektorat (nå: Skogavdelingen) og Direktoratet for statens skoger (nå: Statsskog) arbeidet med å lage et jubileumsskrift i anled-

ning hundreårsjubileet. Det skulle ta mer enn
30 år å fullf0re dette verket. Bind 2 kom f0rst,
i 1962, og var sluttredigert av skogforvalterne
Knut Skinnemoen og Torgeir Fryjordet. De
står også bak mye av teksten. Bind 1 kom i
1992, med Fryjordet som forfatter. De to bindene dekker f0rst og fremst tida fra 1500 til
1960. De er på til sammen 1355 trykte sider,
inklusive referanser og registre, og er basert
på meget omfattende arkivstudier.63 Nrermere omtaler finnes i Norsk Skogbruk, som
bokanmeldelser av Samset (bind 1) 64 og Vevstad (bind 2)6s . I Vevstads anmeldelse er forresten også gjengitt en ytterst konsentrert
fremstilling av skogvesenets historie 17361962, nrermest i tabellform, etter skogforvalter Arnt Opsahl.
Den nåvrerende offentlige skogadministrasjonen hadde altså sine forl0pere. De var,
foruten noen skoginspekt0rer og kommisjoner fra 1600-tallet av 66 , det som er blitt kalt
det eldre og det yngre generalforstamt. Srerlig Det eldre generalforstamt (1739-1746) har
fått stor oppmerksomhet i skogbrukshistorisk forskning. Dels kan det skyldes at det var
det f0rste i sitt slag i Norge, dels ledelsen og
virksomheten. Det ble nemlig ledet av hoffjegermester Johann Georg von Langen, som
jo også er kjent fra Danmark, og senere av
hans bror Frantz Phillip. Begge var tyske forstmenn. Under dem sorterte en rekke skogbetjenter, eller holzf0rstere. Også mange av disse var tyske. De gikk i gang med å kartlegge
skogtilgangene og å lage driftsplaner. Hovedkontoret var på Kongsberg. Etter nedleggelsen gikk oppsynet med skogene i Norge tilbake til det ordinrere embetsverket.67 Skogdirekt0r Saxlund publiserte en fortegnelse over
von Langens skogkart 68 i Forstforeningens
Aarbogfor 1891. Den er kanskje ukorrekt, for
i lnstitutt for skogfags eksemplar av årboka er
nesten alle numre rettet med r0dt blekk, med
professor Myhrwolds håndskrift. Det eldre
generalforstamt har fått en bred omtale av
Fryjordet i en srerpublikasjon fra Skogbruksmuseet69 og i bind 1 av "Skogadministrasjonen i Norge" 70 • En annen av Statens skogforvaltere, Arnt Opsahl, la også ned et stort arbeid i arkivstudier om Det eldre generalfors213

tamt, men da scerli g om holzf0rsterne og deres virksomhet og innberetninger. Resultatet
ble publisert i en lang artikkelserie i Tidsskrift
for Skogbruk.71
I 1760 opprettet Rentekammeret i K0benhavn igjen et generalforstamt i Norge. Denne
gang ble berghauptmann Michael Heltzen ved
Kongsberg S0lvverk oppnevnt til formann.
Han fikk denne oppgaven i tillegg til å lede
S0lvverket. Også dette generalforstamtet det y ngre generalfortamt - knyttet til seg
h olzf0rstere. Men det har ikke fått like mye
plass i den skoghistoriske litteraturen som
det eldre generalforstamt. Den som har gjort
den grundigste studien av det, er trolig Fryjordet. 72 Kort etter Heltzens d0d ble det slutt
med hele generalforstamtet. I forordningen av
1771 om nedleggelsen het det blant annet at
generalforstamtet aldeles ikke hadde medf0rt
forventet nytte til forbedring av skog- og landvesenet. Tveite mener at en av grunnene til
motb0ren blant skogeiere og sagbrukseiere i
Norge var de detaljerte reguleringene generalforstamtet fors0kte å gjennomf0re.73
Hov ed prinsippet for dagens skoglov (av
1965 med senere endringer), og også for skogloven av 1932, er frihet under ansvar. Nåvcerende skogdirekt0r, Oluf Aalde, har i Skogeierforbundets jubileumsbok gitt en kortfattet omtale av skogloven og dens historiske utvikling,
samt litt historikk om offentlige virkemidler i
skogbruket.74 Detaljreguleringer fra det offentlige skj er normalt f0rst og fremst i forhold utbetaling av tilskudd - foruten v ed valg av
plantemateriale og ved bruk av kjemiske midler i skogpleien. I visse skoger av scerlig verdi
for friluftsliv og naturvern (Oslomarka og et
par til) er det temmelig detaljerte forskrifter
for hele skogbeh andlingen. De er hjemlet i
skoglovens §l 7b. Fjellskog er også undergitt
spesielle restriksjoner.
Om skoglovgivning i tiden fram til 1904 fins
en ret t historisk unders0kelse av h0yesterettsadvokat Hedels.75 Utviklingen av norsk
skogpolitikk gjennom 1900-tallet er beskrevet
i en bok av forstkandidat Andreas Vevstad,
som har hatt mange oppdrag som skoghistorisk forfatter. Boka går fram til begynnelsen av
1990-årene. 7" Siden da h ar skogmyndigheter
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og skogncering satt i gang et stort program for
å lage standarder med tanke på sertifisering
av skog, som skal kunne godtas av både ncerings-, frilufts- og naturverninteresser. Mange
av standardutredningene (som når dette skrives våren 1998 er forel0pige) har enkle hist oriske innledninger.77 De ulike interesseorganisasjonene kom fram til enighet om standardene for skogbruket 27. mars 1998.
Almenningenes historie kan med en viss
rett plasseres under skogadministrasjon og
skogpolitikk. Bygdealmenningene er underlagt en egen lov, i tillegg til skogbruksloven.
Bygdealmenningenes rettshist orie fram til
1912 er vitenskapelig unders0kt av amanuensis Gunnar Tank.78 Almenninger er en meget
gammel eiendomsform hvor deler av lokalbefolkningen har bruksrett. En fyld ig historikk
om almenningsformen og almenningene ble
utgitt til Norsk Almenningsforbunds 75-årsjubileum i 1994, skrevet av Andreas Vevstad.79

SkogskjeJtsel
Skogforvalter Skinnemoens ar tikkel om skogbehandlingen i Norge 1898-1948, fra bind 2 av
Skogselskapets jubileumsboJ<SO, v ar pensum
for hovedfagsstudentene i skogskj0t sel ved
NLH så sent som i 1972. I denne boka finnes
også spesialartikler om skogkulturens historie og skoggr0ftingens historie, av andre forfattere. Artiklene ville v cert mer verdifulle for
ettertiden om ikke de fleste kildehenvisningene var blitt ofret på populariseringens alter.
Professor i skogskj0t sel v ed Norges landbruksh0gskole fra 1955 til 1981 , Ola B0r set 81 ,
har laget flere oversiktsartikler om skogskj0tselens historie. De ytterst vekslende syn på
skj0tsel av fjellskog gjennom peri oden ca.
1850-1990 har han skildret på grunnlag av
skoglige lcereb0ker og sentrale uttalelser fra
forstlige autoriteter.82 I "Glimt fra norsk skogskj0tsel fram mot år 1900" beskriver han våre
f0rste forst menns anbefalinger om skogskj0tsel, på bakgrunn av de ideene som rådet i
Tyskland da de fikk sin utdannelse nettopp
der.83 I en artikkel om skogskj0tselens historie
i det 20. århundre br uker han som grunnlag
tidsskriftartikler, lcereb0ker m.m. og egne inntrykk fra de siste 60 år fram til 1990-tallet. 84

Her kan vi blant annet lese om mellomkrigstidens strid om skogbehandlingen i Norge bledning og gruppehogst eller skjermstilling
og snauhogst:8.5. Jeg nevner også et lite tidsbilde fra en periode da det skulle vrere klare linjer i skogskj0tselen: B0rsets skildring i ettertid av reaksjonene på et foredrag han holdt i
1960 hvor han stilte sp0rsmå1 ved visse sider
av de dengang rådende ideer for skogbehandli ngen.86
Overgangen til bestandsskogbruket, hvor
målet var ensartede bestand, skjedde i Norge
på 1930-50-tallet. Årsakene var flere. Mangeårig forsker og professor ved Skogfors0ksvesenet, Peder Braathe, legger vekt på resultatene fra skogbiologisk forskning fra ca. 1930
og utover87 , mens B0rset srerlig peker på stigende I0nninger og mekanisering fra ca. 1950
av.88 Selv har jeg i et par artikler argumentert
for at omleggingen dessuten passet med periodens jevnt over dominerende ide i arkitektur
og samfunnsplanlegging- funksjonalismen. 89
En kort artikkel med dokumentasjon om
driftsplanleggingens historie i Norge fram til
1962 er skrevet av professor i skogtaksasjon,
Hans Kristian Seip.90

Skogsdrift og tfJmmertransport
Leder av den driftstekniske forskning i Norge
fra 1947 til 1988, professor Ivar Samset, har
ved flere anledninger uttalt at de skoglige
driftsmetodene endret seg mer i denne perioden enn i de tre-fire tusen foregående årene.
Konsentrerte oversikter over skogsarbeidets
og driftsteknikkens historikk finnes fra hans
hånd blant annet i Skogbruksmuseets årbok
og i Aktuelt fra Skogforsk, basert på litteraturstudier og egen forskning og erfaring.91
Spesielt om motorsagas historie finnes en
studie av Andreas Vevstad.92 Den går fram til
ca. 1980.
Lenge var fl0tning den viktigste måten for
transport av t0mmer over lengre avstander.
Selv små elver eller store bekker ble tilrettelagt for t0mmerfl0tning.93 FI0tningens historie er beskrevet i flere b0ker, både nasjonalt
og regionalt. Fl0tningsdirekt0r Ragnvald B0dker fullf0rte i 1945 et tobindsverk om denne betydelige delen av Norges skogbrukshistorie.94
En sinnrik I0sning på problemet med at
t0mmertransporten gikk nedover langs vassdragene og ikke oppover, var den ber0mte
kjerraten95 (Kehr-rad) i Åsa, som skog- og sag-

i 1930-årene forberedte
Norges Bank en serie
pengesedler med motiver
fra nceringsliv og kultur.
Arkitekt Arnstein Arneberg
b/e engasj ert i dette arbeidet. Hundrekronerseddelen
var skogbrukets sedde/, og
var ferdig gravert for okkupasj onen i I 940. Motivet er
materiel "l ensekara " av
Erik Werenskiold (18551938). Seddeltypen ble trykket i årene 1949-1962,
mens det ennå var fleting
og lensekarer i Norge.
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brukseier Peder Anker lot bygge i årene fram
mot 1807. Jeg tar den med her som et eksempel på spesielle tekniske l0sninger som er
blitt tema for skoghistoriske unders0kelser.
T0mmer som var fl0tet fra Ankers skoger i
Valdres og Land ble fraktet fra Steinsfjorden
opp til 0Vre ende av Bogstadvassdraget i Nordmarka ved Oslo, ved hjelp av en serie endel0se kjettinger drevet av store vannhjul. H0ydeforskjellen var bortimot 400 meter. 0verst var
en hestebane med skinner av tre. Historikk om
kjerraten, som fraktet sitt siste lass i 1850, er
skrevet av inspekt0r i Oslo Veivesen, Ole Chr.
Bj0mstad96 , mer kjent som numismatiker. Senere har også maskiningeni0r Arve Frydenlund gjort studier av kjerraten i Åsa.97
Skogsarbeiderne i Norge var organisert i
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund fra 1927
til mekaniseringen i skog- og jordbruket var
gått så langt at det ikke lenger var medlemsgrunnlag fo r noen egen fagforening. 98 Siden
1988 er den en seksjon i Fellesforbundet. På
oppdrag fra Fellesforbundet seksjon Skog og
Land har cand. polit. Paul Tage Halberg skrevet skog- og landarbeidernes historie fra 1900
til 1990. Det er blitt en bok på 660 sider, med
dokumentasjon og register.99 Motparten i arbeidlivet - Skogbrukets Arbeidsgiverforening
- har fått sin historie beskrevet mere stykkevis, i b0ker med enklere utstyr. Den greieste
oversikten gir kanskje 50-års-beretningen utgitt i 1978, forfattet av Andreas Vevstad. I00

Skogindustri og trelasthandel.
Kullbrenning
Overrettsakf0rer lngolf Kittelsen har beskrevet hovedtrekk i treforedlingens og skogens
historie fra de eldste tider til ca. 1925, i populrer form og uten referanser. 10I En videref0ring fram til 1953 ble forfattet i samme stil
av skoginspekt0r Waldemar Opsahl. 102
Trelastindustriens historie fram til 1960-tallet er behandlet av dr. philos. Gunnar Christie
Wasberg, på oppdrag av Norges trelastforbund.103 Wasberg setter stoffet inn i samfunnsmessig sammenheng i st0rre grad enn mange
forstkandidater pleier å gj0re når de arbeider
med skoghistorie. Papirindustriens historie i
Norge er sammenfattet i populrer form av for216

fatteren og journalisten Kåre Fasting i 1967,
uten referanser og registre, men med produksjonsstatistikk 1903-1966 og andre statistiske oversikter.I(),\
De historiske innslagene i "Skogbruksbokas" bind 5 om skogindustri er dessverre
sparsomme. En del skogindustribedrifter har
latt utgi egne historiske beretninger. Blant de
mest verdifulle som skoghistoriske forskningsarbeider er b0kene om Mathiesen-Eidsvold Vrerk og om A/S Borregaard. MathiesenEidsvold Yrerk har omfattet både skogbruk,
sagbruksindustri og celluloseindustri. Bedriften med skogeiendom og industriforetak ligger i dag nord i Akershus fylke, og har på
mange mäter vrert en foregangsbedrift. Dens
historie er satt i en st0rre sammenheng. Forfatterne Andreas Holmsen, Francis Sejersted
og Even Lange er alle professorer i historie. I00
Til Borregaards hundreårsj ubileum i 1989 utkom en bok av faghistorikerne Trond Bergh
og Even Lange.I06 Borregaard har en av Norges mest kj ente cellullosefabrikker, og har
skogeiendommer i S0r0st-Norge. Bedriften
har dessuten engasjert seg i utlandet (Brasil).
Lange har skrevet om Borregaards historie
også i en artikkel i festskriftet til Stein Tveite. 107
Norsk fyrstikkindustris historie fram til
1900 er beskrevet av konservator ved Teknisk
Museum, Olav Wetting I08 , i en bok med
grundige dokumentasjoner og registre. I Andreas Vevstads jubileumsbok for A/S Egelands Verk I09 , et tresliperi i Aust-Agder, er det
også en omtale av en hovedoppgave i historie
ved Universitetet i Oslo fra 1975, Per Mikkelsens "Norsk Tremasseindustri 1863-1895". 110
Det er få yngre skogbrukere i Norge i dag
som ved at nordmenn har vrert med på å sette i gang skogindustri i Finland. Blant de mest
kjente av disse virksomhetene er dagens
Enso-Gutzeit. Gutzeit-bolaget ble grunnnlagt i
1872 av Hans Gutzeit, som var f0dt og oppvokst i Drammen. Om dette og andre nordmenns virksomhet i skogbruk, trelasthandel
og treforedling i Finland fra ca. 1850 til ca.
1920 kan vi lese i et nesten fullf0rt manuskript
av Georg Werner-Hansen, klargj ort av Landbruksforlageti 1970 og utgitt som bok. 111 Den
h0rer snarere under finsk skoghistorie.

På dette kortet, sendt fra
Norge til Barbados i
1906, ser vi Sarpsfossen
med Norges f0rste sulfatce/lulosefabrikk på venstre elvebredd. Ha/stund
Chemiske Trremassefabrik startet i /874, men
er nå forlengst nedlagt. I
dag dominerer Borregaards sulfittcellulosefabrikk landskapet på lwyre side av lassen. ( Postkort - Fossen fra Broen,
Sarpsborg, forfatterens
samling.)

Om mye av den skoghistoriske litteraturen
i Norge er skrevet av ikke-historikere, er trelasthandelens historie et unntak. Trelasthandelen har hatt stor 0konomisk betydning
for landet, og dermed er det naturlig at faghistorikerne fo rtrinnsvis har valgt denne delen
av skoghistor ien. Trelasthandelens historie
fram ti1 ca. 1600 er behandlet i et ofte sitert
arbeid av professor i historie ved Det Kgl. Frederiks Universitet (nå: Universitetet i Oslo),
Alexander Bugge. Det ble fullf0rt etter hans
d0d. 11 2 Stein Tveite har tatt sin doktorgr ad i
historie på en 675 siders avhandling om engelsk-norsk trelasthandel 1640-1710113 , og er nå
professor i land brukshistorie ved Norges
landbruksh0gskole. Et arbeide av Tveite om
trelasthandelen 1688-1860 er trykket i Skogbruksmuseets årbok. 114 Her er også med noe
om forbruket innenlands.
Om kullbrenningens historie kan vi finne
artikler av arkeolog Jan Erik Narmo og jordskiftekandidat Jan Martin Larsen i Skogbruks-

museets årbok. 115

Regional og lokal skogbrukshistorie
Stofftilfanget er her meget stort, og av vekslende kvalitet. De fleste regionale organisasjonene innen skogbruket har rukket å bli

både 50, 75 og 100 år, og har utgitt jubileumsberetninger ved en eller flere slike anledninger. En delslike vit bli presentert i det f0lgende,
sammen med andre regionale skogbrukshistoriske studier. Dermed fors0ker jeg å dekke
alle fylkene i Norge. Men noen jubileumsberetninger er distribuert så internt at de ikke
engang finnes i de nasjonale skog- og landbruksfaglige bi bliotekene i Ås. 116
I denne artikkelen går jeg ikke inn på lokal
skogbrukshistorie. Det gjelder allmenninger og
enkelte st0rre skogeiere som har utgitt historiske beretninger i bokform, og det store mangfoldet av bygdeb0ker med st0rre eller mindre
kapitler om skog og skoghistorie. Noen regionale og lokale arbeider om vegetasjonshistorie
er allerede nevnt i et tidligere kapittel.

Svalbard og Nord-Norge
Man skulle ikke tro det finnes skogbrukshistorisk litteratur om Svalbard, som jo ligger langt
nord for den polare skoggrense. Men kaptein
Rolf Hansen skrev en liten artikkel i tidsskriftet Skogbrukeren om trelasteksporten fra Jan
Mayen.117 Den skal ha pågått fra 1100-tallet og
like til 0ya ble lagt under den norske stat i
1929. Det er selvsagt drivt0mmer det dreide
seg om.
Forstmester Jakob 8. Barths beretning fra
1858 "Om skovforholdene i Finmarken", som
bygger på tre måneders befaringer i Troms og
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Finnmark, inneholder ikke direkte skoghistoriske studier. 118 Det gj0r derimot Axel Hagemanns to artikler om bj0rkeskogene (Betula
pubescens) i Finnmark 119 , fra 1889 og 1891.
Hagemann var dengang forstassistent i Alta,
samlet seg et stort privat bibliotek med historisk litteratur, og hadde tilgang til lokale arkiver. Han har blant mange andre arbeider 120
også skrevet en historikk om furuskogene i
Alta121, og en artikkel om skogbranner i NordNorge i det 19. århundre 122 .
De srerlige eiendomsforholdene i Finnmark
er behandlet i en grundig historisk utredning
av jordkommisrer Spilling, med tittelen "Av
Finmarkens skogret" 123 . Den kom i 1919. Staten eide alt areal i Finnmark til 1775, og all
skog til 1863. 1Spillings arbeide er gjengitt en
rekke forordninger om skogbehandlingen, og
han omtaler rettsaker om overtredelser.
Kongens reskript av 31. januar 1753, hvor det
blant annet heter at bj0rk skal stubbes lavt,
slik at ikke lange stubber står igjen og hindrer
annen gjenvekst, var pr. 1919 fremdeles juridisk gyldig.
Arkivet til Finnmark Skogselskap gikk tapt
under krigen 1940-45. Til jubileumboka fra
1975 måtte skogselskapet fors0ke å erstatte
dette t apte kildestoffet gjennom samtaler
med gamle folk og skriftligt materiale fra andre kilder. Boka er enkelt utstyrt, anonymt
forfattet og uten kildehenvisninger.123A
Ved begynnelsen av 1900-tallet var det en
konflikt om svenske flyttsamers bruk av utmark i Troms. Det ble bekostet grundige utredninger om skader på bj0rkeskogen både
fra norsk og svensk side.124 Srerlig Holmgrens
og Barths unders0kelser er av interesse som
skoghistoriske arbeider, idet de på ulik vis
fors0ker å rekonstruere bj0rkeskogens historie ved å analysere trrer og trerester. Holmgren bygger dessuten på samtaler med flyttsamer. Norsk institutt for skogforsknings eksemplar av Holmgrens bok er påtegnet "Fortrolig" med blekk, og på Barths bok er det skrevet "Ko nfidensielt". Norges Landbruksh0gskoles eksemplar av Barths bok er senere
blitt nedgradert.
Alle disse tre utredningene o m flyttlappenes påståtte skader er omtalt i Nord-Norges
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Skogmannsforbunds bok "Skogbruk i NordNorge"125 , uten at det der står noe som kan
forklare hvorfor to av dem i sin tid ble hemmeligholdt. "Skogbruk i Nord-Norge" omfatter
både vegetasjonshistorie, skogbrukshistorie,
organisasjonshistorie og kulturhistorie, og er
kommet i to opplag. Med unntak av kapitlene
om vegetasjonshistorie, har forfatterne avstått fra noter og referanser. En !iste over anvendt litteratur finnes imidlertid til slutt i
boka.

Tmndelag
Om skogen og skogindustrien i Namdalen i
Nord-Tr0ndelag har en rekke lokale organisasjoner og bedrifter slätt seg sammen om å
utgi et to-binds praktverk i stort format. 126
Bind 1 tar for seg historie fram til ca. 1945;
bind 2 går videre til ca. 1990. Med få unntak er
det magert med kildehenvisninger, men desto
rikere med histor iske fotografier.
I S0r-Tnmdelag har skogselskapet, fylkesmannen, skogeierforeningen, skogindustrien
og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gått sammen om en enklere utstyrt,
men veldokumentert samling av artikler om
ulike deler av skoghistorien i fylket, herunder
vegetasjons-, agrar- og industrihistorie. 127

Vestlandet
M0re og Romsdal Skogselskap er det eldste
fylkesskogselskap i landet. Det ble stiftet under navnet Romsdal Amts Skovplantningsselskab i 1894. Av det opprinnelige navnet ser
vi den viktigste oppgaven dette og andre
skogselskapene hadde gjennom mange år.
Skogreisingens historie i fylket har naturlig
nok fått en stor plass i boka som ble utgitt ved
75-års jubileet. 128 I et av kapitlene i neste jubileumsbok, for 100-års jubileet, valgte man å
framstille glimt fra skogselskapets historie år
for år.129 Fra dette fylket har også herredsskogmester Hans Berg skrevet en bok med
erindringer fra skogreisingsarbeidet i noen
tiår fra 1950. 130
Om bonden og beitebrukets virkning på
skogen i de gamle Vestland sbygder, srerlig i
lndre Sogn, holdt lektor S0ren Ve et foredrag
med kildehenvisninger, som ble trykket i 194 1

i Tidsskrift for Skogbruk.131 Ve hadde tidligere
publisert to st0rre vitenskapelige avhandlinger om dette og tilgrensende tema for samme
distrikt.132 Professor Ingvild Austad ved
H0gskulen i Sogn og Fjordane har spesialisert
seg på studier av tradisjonell bruk av l0vskog
med innsamling av l0v og greiner til husdyrfor, lauving. Sammen med f0rsteamanuensis
Leif Hauge ved samme lrerested har hun laget
en oversiktsartikkel om temaet i Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademiens bok "Lövtäkt och stubbskottsbruk", med referanser til
tidligere forskningsarbeider. 1:i.1 Mindre preget
av forskning, men desto mer av fortellerglede
er landbrukslrerer Byrkjelands artikkel i Tidsskrift for skogbruk om b0ndenes tradisjonelle
bruk av naturskogen i Hardanger i Hordaland.
lnteressant her er navnene på ulike skogtyper
etter bruksmåter. 134 "Barkebr0dstider" er på
norsk et synonym for n0dsår. 1Eikisdalen i
M0re og Romsdal ble barkebr0d brukt så sent
som i 1901, etter en t0rkesommer. Det var
barken av unge skudd av alm (Ulmus glabra)
som ble tilberedt for å dr0ye br0dmelet til
flatbr0d.13.5 Furubark kunne også brukes, men
var mindre egnet. 136
Bergen og Hordaland Skogselskap utgav en
jubileumsbok137 til 75-års jubileet i 1974. Den

har et vell av skoghistorisk stoff fra perioden,
srerlig om skogreisingsaktiviteten, dessverre
uten referanser. Bergen by var eget fylke til
1972. Her ble Bergens Skov- og Trreplantningsselskab stiftet allerede i 1868, og har siden laget både byskoger (ved planting) og
turveier. 138
Jeg har ikke selv sett noen arbeider om
skogbrukshistorie i Rogaland, ut over de vegetasjonshistoriske studiene nevnt i et tidligere kapittel. Men både Rogaland skogselskap
og Rogaland skogeierlag skal ha utgitt relativt
korte jubileumsskrifter.139

S0rlandet
Andreas Vevstad har laget en fyldig skogbrukshistorikk for de to S0rlandsfylkene VestAgder og Aust-Agder, på oppdrag av Agder
Skogeigarlag. 140 Her presenteres store mengder fakta om de fleste sider ved skogbruket i
regionen gjennom de siste tre hundreårene,
med et tillegg om produksjon av t0nnestav.
Boka kom ut i 1998. Tre år tidligere var Vevstads bok om skogbrukshistorien i hans hjemfylke Aust-Agder utkommet, skrevet på oppdrag av Aust-Agder Skogselskap.141 Langs kysten av S0rlandet spiller eika en ikke ubetydelig
rolle som skogtre, slik at vi i disse b0kene også

Det var nok av nedbeitet snaumark å ta fatt på i Bergens Skov- og Trreplantningsselskabs f0rste tid. Her
ser vi 0verste F/0isving i Bergen etter el fotografi fra 1891. Samme foto erogså gjengitt i selskapets I 00årsberetning fra 1968. ( Postkort- Bergen, forfatlerens samling.)
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finner innslag om eikeskogbrukets historie.
Ytterligere skogbrukshistorisk st o ff fra
Aust-Agder finnes i jubileumsboka fra 1980
for Nidarå T(zimmersalslag.142 Den dekker
0stre del av fylket, og har også med et kapittel om det store sagbruket Nidarå Trel ast.
Tidsrommet som dekkes er hovedsakelig
1895-1980. Referanser og registre mangler.
Fra Agder foreligger også en rapport med
ulike artikler fra et skoghistorisk seminar om
skogbruk, fl0tning, trelasthandel og trelastindustri på S0rlandet. 14:1 Rapporten kom i 1997.

0stlandet

Det er et m0ysommelig arbeid å skaffe oversikt over historiske arbeider som til sammen
kan dekke regional skogbrukshistorie for 0stlandet. Viktige regionale organisasjoner i
skogbruk og skogsdrift har tradisjonelt vrert
organisert etter vassdrag, og er det tildels
ennå til tross for at fl0tingen har opph0rt.
Skogeierforeningene for de ulike vassdrag har
utgitt b0ker om skogbrukshistorien i sine distrikter. OAust-Agder og Telemark heter skogeierforeningene t0mmersalgslag eller - salslag, alt etter målform) . Fl0tningsforeningene
har utgitt b0ker om t0mmertransportens historie, mens utviklingen av virkesomsetningen

er behandlet av t0mmermålingsforeningene.
I tillegg har skogselskapene laget sine egne
jubileumsskrifter, men da etter fylkesgrenser
og ikke etter vassdrag. I avsnittene som f0lger
skal jeg presentere en del slike publikasjoner.
Listen er ikke helt komplett.
Felles for flere av disse forfatterne er at de
bruker Bugges avhandling om trelasthandelens historie144 som grunnlag for beskrivelsen
av skoghist orien i sin region f0r ca. 1600. For
senere hundreår bruker de som regel regionale eller lokale arkiver, foruten trykte kilder.
Referanser og litteratur lister forekommer,
men er som regel spartanske.
En historikk om skogbruk i Telemark fylke,
med hovedvekt på tiden 1900--1 972, er laget
av fylkesskogsjef Erik Berg. 145 Telemark T!iimmersalslag har utgitt to jubileumsberetninger,
hvorav jeg bare har sett den nyeste fra 1979.
Den er skrevet av salslagets tidligere st yremedlem Eivind Haatveit, og tar for seg 1900tallet, srerlig fra 1954 og utover.146 Den er helt
fri for referanser. Vesentlig mer omfattende og
bedre dokumentert er "Fl0tning i Telemark
gjennom 300 år" fra 1963, skrevet av faghistorikeren Einar 0stvedt på oppdrag av Skiensvassdragets Fellesfl0tningsforening. 147 Mange
gode fotos og tekniske beskrivelser av fl 0t-

T!Jmmerfletningen i Norges stfmte elv, Glamma, pågikk til 1985. ( Pos1kor1 fra like etter 1905 - fommerlrense i Glommen, forfatterens samling.)
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ningsanlegg i Telemark finnes også i fl0tningsforeningens jubileumsbok fra 1912, skrevet av
foreningens formann gjennom mange år, grosserer og kommand0r D. Cappelen. 148
Lågendalens skogeierforening dekker
vestre deler av Buskerud fylke. Den utgav en
relativt kortfattet jubileumsberetning i 1954,
med hovedvekt på de 25 årene foreningen da
hadde virket. 14!1 Elva Lägen starter på Hardangervidda og renner ut i Larvik i Vestfold. Fl0tningshistorien i denne regionen, srerlig fra
1700-tallet og utover, er beskrevet i en egen
bok av Tore Bergst0I. 150
Jubileumsboka til Drammensdistriktets
Skogeierforening fra 1958 omfatter skoghistoriske emner fra sentrale og 0stre deler av Buskerud, Nordre Vestfold og s0rvestre deler av
Oppland fylke. 1" Selv om denne skogeierforeningen startet i 1907, går boka relativt grundig
til verks med historikken helt fra 1600-tallet
av. Både arkiv- og litteraturstudier ligger til
grunn, men henvisninger i selve teksten er
sl0yfet. Redakt0r var journalist Jens M. Alm.
En ny bok kom til 75-års jubileet i 1982. Den tar
f0rst og fremst for seg emner fra 1900-tallet, og
forteller mer om skogeierforeningens industribedrifter. 152
Mj0sen Skogeierforening fikk laget en bok
i anledning sitt 50-års jubileum i 1959. Den er
redigert av Jens M. Alm i samme stil som boka
om Drammensdistriktets Skogeierforening fra
året f0r. Her dekkes Gud brandsdalen med sidedalf0rer, Mj0sområdet og Eidsvolltraktene,
dvs. store deler av Oppland og litt av Hedmark og Akershus fylker. I53 Oppland Skogselskap ble stiftet i 1900, og har utgitt minst to
jubileumsskrifter. Skriftet de laget til sitt 90års jubileum har en original layout. Sidetallene er nummerert fra 1900 til 1990, og hver
side har en vignett 0verst med enkelte generelle begivenheter fra vedkommende år i stikkords form. Teksten i boka består av seks
lange og noen korte artikler om ulike sider av
skogbruk i Oppland og skogselskapets virksomhet i jubileumsperioden. 154
Hedmark er Norges st0sta skogfylke. 1anledning sitt 75-års-jubileum i 1976 lot Hedmark Skogselskap forfatte et skrift på nesten
200 sider, med hovedvekt på 1900-tallets skog-

brukshistorie i fylket. Boka har ingen referanser, men en del av kildene er vist til indirekt i
teksten. I54A
Store deler av Hedmark fylke, samt 0stre
deler av Akershus og vestre deler av 0stfold,
er skogbrukshistorisk knyttet til Glommavassdraget. Det skilles her mellom 0vre Glomma (ned til Fetsund lenser) og nedre Glomma
(0yeren og til ut10pet ved Fredrikstad). Skogeierne som sognet til 0vre Glomma organiserte seg i 1903. Til femtiårsjubileet i 1953 ble
det utgitt en bok som beskriver organisasjonens liv og virke i perioden. I55 Forfatter var
avisredakt0r Per Grambo. Stoffet er til dels
satt inn i samfunnshistoriske rammer. En fortsettelse kom i 1978, skrevet av foreningens
egne medlemmer. Der er samlet opplysninger
om organisasjon, virkesomsetning, transport,
industri og t0mmermarked i regionen 25-års
perioden. I56
F0rst i 1929 dannet skogeierne omkring Nedre Glomma en regional organisasjon. Denne
foreningen, Nedre Glommen Skogeierforening
(f0r: Nedre Glommen Salgslag) utgav en jubileumsbok til sitt 25-års jubileum. Her er
skogeierforeningens bakgrunn og utvikling
satt i nasjonal skogbrukshistorisk sammenheng. Det er kapitler om t0mmeromsetning,
t0mmertransport, t0mmermåling og skogpolitikk. 157 Til 75-års jubileet i 1979 kom en ny
beretning.158 Den er svrert lik Glommen Skogeierforenings beretning fra 1978, både i disposisjon og utforming.
T0mmermålingen i Glommaregionen fra
starten i 1909 til 1959 er beskrevet av tidligere direkt0r i Glommens T0mmermålingsforening, Jon Elster. I59 T0mmerfl0tningens historie i Nedre Glomma er presentert i en praktfull bok fra 1939, med detaljerte beskrivelser
av fl0tningsanlegg fra 0yeren og s0rover gjennom de foregående hundre år. Den er skrevet
av fl0tningsforeningens tidligere direkt0r_l 60
I 1998 kom historikeren 0ivind Vestheims
arbeide om t0mmerfl0tingens vekst og fall i
hele Glomma og Mj0svassdraget. Denne rikt
illustrerte boka er forsynt med noter og referanser.
Noen vil kanskje stusse ved at man ennå i
dag har beholdt de gamle dansk-norske form221

ene Mj0sen og Glommen i navnene på skogeierforeningene. Men når skogbrukere snakker om "Mj0sen", vet de automatisk at det er
Mj0sen Skogeierforening og ikke innsj0en
Mj0sa det er tale om.
Skog- og skogbrukshistorie for 0stre del av
Hedmark fylke er presentert i Tryslivassdragets Skogeierforenings jubileumsb0ker. Boka
til 50-års-jubileet I6I dekker perioden like fra
prekambrium til jubileumsåret 1966. Selve
skogdelen begynner med 1300-tallet, og blir
meget fyldig fra 1700-tallet og utover. Her er
brukt norsk og svensk arkivmateriale. Boka
har også et lite kapittel om reinlav-nyttingen
i Engerdal. Neste bok, til 75-års jubileet I62 , tar
f0rst og fremst for seg hva som skjedde i skogeierforeningen 1966-1991. Den gir også en
kort oversikt over foreningens industrielle
virksomhet.
Haldenvassdragets Skogeierforening utgav
en bok ved sitt 50-års jubileum i 1979, med
tekster av foreningens egne medlemmer. Her
finner vi skog- og sagbrukshistorie for 0stlige
deler av 0stfold og Akershus, i de s0rligste
grensetraktene mot Sverige.163 T 0mmertransport og fl0tningsanlegg i Haldenvassdraget ,
dvs. s0r-0stre Akershus og 0stre 0stfold fylke
samt grensetrakter på svensk side, er beskrevet i en egen studie av Vidar Parmer. Parmer
har skrevet flere b0ker om ulike lokalhistoriske
tema. Denne boka omfatter vesentlig tiden etter
1600, og har bra dokumentasjon og registre. I64
Mens vi er ved Haldenvassdraget , nevner jeg
også Haldenvassdragets T0mmermålings jubileumsbok16.5 , som nok et eksempel på t0mmermålingens historie i Norge. Den dekker hovedsakelig 50-års perioden 1929-1979, og er f0rt i
pennen av målesjef Tor Akselsen.
Litt om utnyttingen av skog og skogressurser i 0stfold fylke på 1700-tallet er samlet i en
artikkel av Amt Opsahl i Skogbruksmuseets
årbok. I66
Landskapsarkitekt Vidar Asheim har gjort
studier av kulturlandskapets historie i flatbygdene på 0stlandet, scerlig med tanke på
hvordan landskapsbildet har skiftet utseende
gjennom tidene. I67
Oslo by (Kristiania til 1925) er fortsatt et
eget fylke. Byen kj0pte sin f0rste skogeien-
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dom i 1889, og siden er det blitt flere. Til hundreårsjubileet for Oslo Kommunes skoger kom
en fyldig historikk, av Andreas Vevstad.I68
Selv om lokal skogbrukshistorie utenom
byfylkene faller utenfor rammen for denne artikkelen, kan jeg likevel ikke unnlate å nevne
et uvanlig bidrag - professor Ivar Samsets
" 150 år i fors0ksskogen". Den er et forstlig testamente med bakgrunn i De driftstekniske
fors0ksskoger i Hurdal (Silvifuturum) , og har
utsyn mot det 0vrige Norge og verden.169

Personalhistorie
To norske forstmenn som har fått egne biografier i bokform er P.Chr. Asbj0rnsen (18121885)170 og J.B.Barth (1822-92)1 71 . Nokså fyldige biografiske opplysninger om i alt 528 norske forstmenn utdannet hjemme eller ute fra
1853 til 1928, finnes i "matrikkelen" I72 fra 193 1.
(Det var bare menn - den f0rste kvinne som
ble skogbrukskandidat ved Norges landbruksh0gskole er uteksaminert i 1964). Matrikkelen ble utgitt av Norsk Forstmannsforening, og er i dag dessverre sjelden. Neste utgave173 dekker eksamensårene 1853-1 953.
Her er biografiene mer kortfattet. Senere kom
et tillegg som f0rer fram til eksamensår 1962,
utstyrt og paginert som en direkte fortsettelse.174 Den neste, og hittil nyeste matrikkelen
omfatter ikke bare skogbrukskandidater, men
Iandbruksakademikere uteksaminert på alle
linjer ved Norges landbruksh0gskole samt
Statens småbrukslcererskole fra 1922 til 1974.
Her er de biografiske opplysningene kun i
stikkords form, og det er ingen fotos som i tidligere matrikler. Derimot lins det korte, innledende kapitler med tabeller, hvor vi blant
annet ser at det fram til 1974 var blitt utdannet 1206 forstkandidater i Norge. I75
Forstmannsforeningen, som er en lag- og
interesseforening for norske forstkandidater,
har utgitt festskrifter i anledning seg selv ved
flere jubileer 176 , og foreningen feirer sitt 100års jubileum h0sten 1998, med en jubileumsbok av Andreas Vevstad.176A Selv om foreningen ikke lenger bare omfatter menn, har den
ennå ikke skiftet navn. Den er i dag en del av
Norsk Naturforvalterforbund. Med det samme vi er inne på forstmannslivets historie, er
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Peter Christen Asbj0rnsen (1812-1885) er den f0rste navngitte skogbruker som har fdtt sitt portrett pd
en norsk pengeseddel. Asbj0rnsen studerte ved forstakademiet i Tharandt, og gjorde senere tjeneste i
den offentlige skogadm inistrasjonen i Norge. Blont folk flest er han likeuel langt mer kjent som euentyrforteller. (Pengeseddel.)

det naturlig å ta med skogbruksstudentenes
historie, som det gis glimt av i to jubileumsskrifter fra Skogbrukerforeningen ved Norges
landbruksh0gskole.I77

Skoglig kulturhistorie

Med skoglig kulturhistorie menes her skoghistorie rettet mot folketradisjon og kunst.
Det klassiske verk, som fortsatt blir sitert direkte eller indirekte, er Schubelers "Viridarium norvegicum" fra 1880-tallet. I78 Schubeler
var professor i botanikk ved Det kongelige
Frederiks Universitet (nå: Universitet et i
Oslo). I dette verket om Norges planterike,
sortert etter art, finnes blant meget annet
opplysninger om rekord-trrer og om trrernes
rolle i folket ro og tradisjon.
Haakon Lie, skogforvalter med både faglitterrer og skj0nnlitterrer produksjon I79 , brukte blant andre Schilbeler som kilde til sin bok
"Mennesket og trrerne" i 1923. 180 Her er
mange kapitler knyttet til skoglig kulturhistorie. Det er også et kapittel om naturvern.
Landsforeningen for naturfredning i Norge
(nå: Norges naturvernforbund) var blitt stiftet
få år f0r, i 1916. Noen av Lies argumenter for

naturvern er gangbare også i dag; andre er
sterkt nasjonalistisk-bonderomantiske. Lies
bok er velskrevet, men har ikke samme vitenskapelige preg som svenske Allan Gunnarsons "Träden och människan" fra 1988. Så lå
det heller ikke noen forskningsbevilgninger
bak Håkon Lies bok om temaet.
Professor Ove Arbo H0eg har samlet muntlige opplysninger om floraen, herunder trrerne, i levende tale og tradisjon i Norge 1925-73.
Resultatet av dette forskningsarbeidet foreligger i en bok på over 700 sider. 181 Skogbruksmuseet har påbegynt en serie monografier
om hvert enkelt treslag i norsk natur og tradisjon.182 Håndverksregisteret ved De Sandvigske Samlinger på Maihaugen i Lillehammer
har landsdekkende ansvar for å samle tradisjonell materialkunnskap. Fra dette arbeidet
er det kommet en bok om bruk av tre til tak og
ytterkledning i husI83 , og det er var slet flere
slike b0ker.
Den finske innvandringen til 0stnorske skogområder på 16- og 1700-tallet har vrert tema
for mange b0ker. En av de mer seri0se er en
samling artikler av professor i jordskifte, Kristian 0stberg, opprinnelig trykt i Norsk Geografisk Tidsskrift. 184 Foruten innvandringshistorie
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og kulturhistorie fins det her litt om skogfinnenes bruk av utmark i gammel tid. Boka har
også en biografi over 0stbergs forfatterskap
og en kort finnebibliografi.
Av litteraturen om kulturminner i skog nevner jeg den rikt illustrerte lcereboka "Kulturminner og skogbruk", som 1997 er utgitt som
et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Skog brukets kursinstitutt. 185
Et uvanlig bidrag til den skoglige kulturhistorien er forventningsstudien til Norsk institutt for by- og regionforskning i forbindelse
med Oslomark-utredningene på 1970-tallet.
De analyserte framstillinger av skog i kunst og
litteratur for å finn e hvo rdan folks forventninger var til skogene ncer Oslo.I~ Det springende punkt var å anta at d isse skildringene,
som beskriver hvordan skogen kunne vcere
f0r 1950, virkelig gjengir folks forventninger til
skogturer på 1970-tallet. Dette bringer oss
naturlig over mot naturvernets historie.

Skoglig naturvernhistorie
Naturvern i Norge omfatter naturlig nok mye
mer enn skog, som tross alt bare er ca. en tredel av landarealet. For skogens del har det
vcert en utvikling i naturvernarbeidet fra fredning av enkelttrcer og planter til fredning eller
andre restriksjoner over st0rre arealer. Denne
tendensen ble omtalt - eller forutsagt - allerede av Lie i 1923.187 I senere år er det kommet
b0ker om naturvernets historie i Norge, hvor
en også kan finne noe om vern i skog. Universitetsbibliotekar Bredo Berntsen har skrevet
to av dem , professor Ulf Hafsten har laget en
tredje. I88 Bredo Berntsen har også bid ratt
med et kapittel i en bok om norsk urskog,
hvor han kort tar for seg urskogvernets historie i Norge fram til 1990_1119 Relevant stoff finnes også i Katarina Ecker bergs kapittel om
skogadministrajon, lovgivning og interessegrupper i relasjon til flersidig skogbruk i boka
"Multiple-use in the Nordic countries". 190 I
denne boka er det flere kapitler som kan vcere
interessante for skoghistorikere.
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Undervisning i skoghistorie ved
Norges landbruksh0gskole
Skogbruksundervi sningens historie er i seg
selv en del av skoghistorien. 11997 feiret lnstitutt for skogfag ved Norges landbruksh0gskole 100-års-jubileet for h0yere utdanning i skogfag.191 Men la oss se litt ncermere på undervisningen i skoghistorie.
Skogbrukskandidat Julius KJykken Sandmo
ble i 1924 utnevnt til professor i skogteknologi, skogadministrasjon og skogbrukshistori e
ved Norges landbruksh0gskole. Han sto deretter for undervisning i taget skogfor valtningslcere og skogbrukshistorie, fra starten av
med 80 li mer tilsammen for skogbruksstudentene i siste årsklasse. I92 Ser man på Sandmos kompendium "Forelesninger i skogbrukshistorie og skogpolitikk", var det ikke
lite skogbruksstudentene måtte lcere. Utgaven fra 1937 omfatter 120 foliosider skoghistoriskstoff193, og i dette taget, som i andre, var
framm0te på forelesningene obligatorisk. I
195 1 utgav Sandmo sin lcerebok i skogbrukshistorie.194 Den starter med skogens innvandring etter istiden og f0Iger historien fram til
1945. Også f0r Sandmos tid fikk skogbruksstudentene noe undervisning i skogbrukshistorie. Myhrwolds lcerebok i skogbruk I95 , som er
bygget på hans forelesningsnotater og utgitt
etter at han d0cle i 1920, har et nokså fyldig
skoghistorisk kapittel. Skogbrukshistorie var
obligatorisk for alle skogbruksstudenter til
1953. Deretter ble det obligatorisk bare for
studenter med hovedfag skog0konomi og
skogpolitikk. I96 Senere ble det lagt under landbrukshistorie. Dette emnet er ikke lenger obligatorisk for noen skogbruksstudenter, men
kan tas valgfritt. Enkel te skogbruksstudenter,
eller skogfagsstudenter, som de nå kalles, har
valgt skoghistoriske tema for sin hovedfagsoppgave.
Professor i landbrukshistorie ved Norges
landbruksh0gskole er nå faghistorikeren
Stein Tveite. 1!17 Hans artikkel i bind 3 i Skogbruksboka 198, nevnt under "Generell skogbrukshistorie", er utgitt også som scertrykk
for bruk i undervisningen.

innspill så langt jeg har hatt tid. Jeg takker
også stipendiat Rune Groven for oppmuntrende tilrop, uten hvilke dette arbeidet kanskje aldri ville blitt gjennomf0rt.
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Da dette frimerkel ble utgitt i 1987, var hesten definiriut gått ouer i skoghistorien som dominerende trekkrafl for temmertransport. Knut lfiJkkeSfJrensen tegnet og grauerte merket til en serie
om norske hesteraser. (Frimerke.)

Norsk Skogbruksmuseum
Norsk Skogbruksmuseum - museum for skogbruk, jakt og fiske- ble stiftet 15. oktober 1954.
Det ligger i Elverum, ca. 150 km nord-0st for
Oslo. Direkt0r gjennom mange år var forstkandidat Tore Fossum.199 Skogbruksmuseets
historie fram til 1979 er skildret i museets jubileumsbok.200 Museet har innen- og utend0rs
anlegg for publikum, herunder akvarium, og
forskningssamlinger. Skogbruksmuseet er
også utgiver av årb0ker med resultater fra
skoghistorisk forskning201 , og en serie srerpublikasjoner om spesielle tema. En kort presentasjon av m useet og dets arrangementer
er lagt u t på lnternett.202 Museets bibliotek
har mer enn 20.000 b0ker og publikasjoner, så
her kan man finne langt mer av skoghistorisk
litteratur enn det som er med i denne artikkelen.

Etterord
Jeg takker professor emeritus Ola B0rset, professor Stein T veite og forsker Bernt-Håvard
0yen for verdifulle kommentarer t il manuskriptet, vegetasjons0kolog Egil Ivar Aune og
Tommy Prest0 for opplysninger om vegetasjonshistor isk forskning, arkivleder Ragnar
Fossh aug for tips om Skogvesenet s jubileumsfeiring 1962, og andre som har hjulpet
meg underveis. Jeg har tatt hensyn til deres
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Skogshistoria i Tyskland
Helmut Brand/

Skäl för skogshistorisk forskning
Tidsdimensionen "förfluten tid" är en absolut
nödvändig förutsättning för medvetet liv, och
därmed för mänsklig existens. Medicinsk och
psykologisk forskning har visat, att människor med sådana hjärnskador att de tappat
minnesförmågan och för vilka det förflutna är
utsuddat inte är livsdugliga om de lämnas åt
sig själva.
Den historiska forskningen, utövad av yrkesmässigt verksamma historiker, har sin teoretiska grund i nödvändigheten att bearbeta
information om det förflutna och att ställa
denna till förfogande. Redan Friedrich Schiller
avgränsade noga i sitt berömda installationstal till universitetet i Jena historikernas uppgifter: att ur den omätliga mängden händelser
framhäva sådana som utövat ett väsentligt
inflytande på dagens tillstånd i världen och
den nu levande generationen. Målet är alltså
att kunna förstå dagens omvärld genom att
undersöka orsakerna till och de drivande
krafterna bakom denna omvärld. Utforskningen av det förgångna erbjuder möjlighet att
förstå dagens problem. 1 Vetenskapen om det
förgångna har till uppgift att tillfoga den oundgängliga historiska dimensionen till dagens
informations- och beslutsprocesser. Hur nutiden och framtiden kommer att gestalta sig
beror i stor utsträckning av intensiv utforskning och analys av tidigare händelser och
handlingsmotiv. Historisk forskning kan dock
inte förse oss med färdiga recept på problemlösningar men förbättrar våra möjligheter att
förstå dagens problem.

Omvänt blir såväl historikernas val av
forskningsobjekt som tolkningen av funna fakta starkt påverkade av dagens samlade levnadsbetingelser. Varje tid måste hitta sin egen
väg till det förflutnas skatt av erfarenheter. Såtillvida är historikers forskningsresultat också alltid tidsbundna. Exakthet och objektivitet är i historisk forskning - i motsats till i
naturvetenskaplig sådan - bara möjliga inom
vissa områden (till exempel vid datering av
händelser). Varje historisk framställning påverkas av tidsomständigheterna och författarens person.
Den skogshistoriska forskningen ställer ett
utsnitt av den allmänna historieforskningen i
centrum: det drama som utgörs av förhållandet mellan människan och skogen. Genom att
skogen som den historiska processens bestämmande element blir urvalskriterium, får
den skogshistoriska forskningen en extra
motivering. Trädens livsprocesser förlöper
väsentligt långsammare än människornas. En
skogsgeneration kan omfatta upp till I Omänskliga generationer om man begränsar de senare till 30 år. Dagens skogsbestånd kan ha kommit till för 100 till ISO år sedan- kunskapen om
omständigheterna vid beståndens tillkomst
måste därför föras över till den nu levande
människogenerationen på ett eller annat sätt
- ett brett och viktigt fält för den skogliga
forskningen när det gäller att undersöka fakta. De dåtida omständigheterna måste utforskas och förklaras genom skogsforskningens
försorg. I Tyskland har skogshistorikern Karl
Hasel i flera uppsatser tagit upp frågorna vil-
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ka uppgifter den skogshistoriska forskningen
har, varför vi bedriver och främjar den och
vad vi kan lära av den.2 Hans beskrivning av
den skogshistoriska forskningens uppgift från
1989 stämmer fortfarande:
"Den väsentliga uppgiften för skogshistorisk forskning är att förklara skogsbrukets nutida (olikartade) förhållanden, strukturer och
problem utifrån deras utveckling, att få oss
att förstå ursprung och drivkrafter, v illkor
och händelsesammanhang. Därigenom skall
den historiska medvetenheten hos beslutsfattarna skärpas när det gäller skogspolitik och
förvaltning, och denna medvetenhet skall
hjälpa dem att orientera sig inför beslut. ...
Inom alla skogsbrukets områden skall de stora linjerna i utvecklingen tas fram, vilka lett
fram till dagens tillstånd och dagens problem.
... Med ändringar i politik, näring och samhälle och med förändrade betraktelsesätt inom
historievetenskapen förändrar sig också de
skogshistoriska frågorna."3
Skogshistoria kan och får inte betraktas
som ett isolerat fackområde, som bara befattar sig med skogen och skogsbruket. Det
skogshistoriska förloppet måste infogas i den
allmänna historiska utvecklingens stora
strömningar, och inflytanden från dessa redovisas. Skogshistorisk forskning måste också
söka efter kopplingar till historiska delområden, som kan erbjuda förklaringar av bestämda skogshistoriska händelseförlopp. Som exempel kan nämnas:
- De skogliga egendomsförhållandena kan
inte förklaras utan kunskap om rättshistorisk
utveckling och egendomsrättens rättsliga
ställning.
- Under århundraden har lantbruk och skogsbruk varit förbundna med varandra; skogen
var en del av lantbrukets produktion (till exempel genom skogsbete). Kunskap om agrarhistoria är därmed också relevant för skogshistorisk forskning.
- Skogsbruk var och är en näringsgren inom
primärproduktionen. Villkoren under vilka
skogsbruk bedrivs liksom omständigheterna
under vilka virke och andra skogsprodukter
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färdigställs och förs ut på marknaden, bör
bedömas utifrån samma utgångspunkter som
näringslivet i allmänhet.
- Människorna är på mångahanda sätt knutna
till skogen och skogsbruket - som ägare, som
nyttjanderättsinnehavare, som arbetstagare,
som virkesköpare osv. De sociala förhållandena och villkoren för alla som har med skog att
göra har anknytning till allmänna socialhistoriska förhållanden.
- Ekosystemet skog hör till människans miljö.
Skogshistoria är därför också till viss del miljöhistoria och måste bedrivas i kontakt med
detta nya ämne inom historievet enskapen.
- Teknikhistoria intresserar sig för metoder
för avverkning och transport av virke, för
bearbetning av virke liksom för virke som råvara. Också här finns viktiga kontakter och
anknytningspunkter för skogshistorisk forskning.
- Skog och trä spelar också en viktig roll i
konst och litteratur. Även konsthistoriker kan
därför bli samarbetspartner för skogshistorisk forskning.
Inom skogshistorisk forskning görs med hänsyn till innehåll och metoder skillnad mellan
skogshistoria - historia om skogarna - och
skogsbrukshistoria (Waldgeschichte och
Forstgeschichte). Skogshistoria befattar sig
med skogsekosystemets utveckling, som det
framstår utan människans påverkan. Det påverkas uteslutande av klimat och ståndort
(geologi, mark). Metodiskt beror forskningsresultaten framför allt av pollenanalys. Skogarnas sammansättning rekonstrueras, med
ledning av pollen som lagrats och konserverats i mossar på olika djup, för de olika tider
som motsvarar olika skikt. En särskild tyngdpunkt i denna forskning utgör fortfarande
återbeskogningsförloppet efter istiden i Mellaneuropa. De förändringar, som den i våra
dagar registrerade globala uppvärmningen
(växthuseffekten) åstadkommer i skogen, kräver andra och mer komplicerade metoder till
exempel i form av dendrokronologi eller urskogsforskning.

I medelpunkten för den egentliga skogs(bruks)historiska forskningen står människans inflytande på skogen och omvänt skogens
inflytande på människan. Metodiskt kommer
därvid alla de vittnesbörd till användning,
som är möjliga att använda för detta ändamål:
dendrokronologi, fynd av konserverat trä (till
exempel i mossar), relikter av träkol osv. Huvudkälla för den skogshistoriska forskningen
är dock det skriftliga arvet: dokument, handlingar, arkivalier, böcker.
De tidigaste skrifterna om skogshistoria i
Mellaneuropa härstammar från romarna. Tacitus var den förste skogshistorikern i sina
beskrivningar av skogarna norr om alperna i
Germania.

Övergripande framställningar
av Tysklands skogshistoria
De sk klassikerna Cotta, Hartig, Pfeil m fl, som
grundlade och under lång tid präglade vårt
skogliga kunnande, påpekade redan vid 1800talets början vikten av att grunda skogsvetenskapen på skogshistoriska kunskaper.
Det stora arbetet med att skapa en gemensam beskrivning av den tyska skogshistorien
togs emellertid inte upp förrän efter grundandet av det Tyska Riket (1871). Under åren
1872-1875 utkom ett verk i tre band av A
Bernhardt, Geschichte des Waldeigenturns, der
Waldwirtschaft und Forstwirtschaft in Deutschland. Bernhardts verk blev måttstock för tysk

skogshistorisk forskning och nådde en nivå
som först hundra år senare åter skulle uppnås och överträffas.
Som den främsta förtjänsten i Bernhardts
arbete har framhållits att det kommer tämligen nära idealet för en "universalhistoria om
skogsväsendet med alla dess förgreningar
och rötter". 4 Alla aspekter av den skogliga
verksamheten har tagits med och skildrats i
sin historiska utveckling. Också den tankemässiga ordningen och penetreringen av stoffet ligger på hög nivå. För dagens läsare utgör
de tre banden fortfarande en outtömlig fyndgruva. Bernhardt nöjer sig inte bara med att
ange i vilka källor han funnit stoffet till sin
framställning utan återger dem utförligt och

Hermann Jägers Deutsche Bäumen und Wä/der,
Leipzig 1877, innehåller illustrationer av tyska
trädsorter. På denna bild vandrar jägaren fram i
ett romantiskt landskap dominerat av höga berg
och stretande tallar, i skydd av den medeltida
borgen.

ordagrant. Verket får därför karaktären av
uppslagsverk och handbok.
De omdömen, som Bernhardt fäller i sin
text, hänför sig naturligtvis till hans egen tid
och är präglade av hans värderingar. Men de
många fakta, som han anför, är också användbara som underlag för dagens problemställningar. Bernhardt skrev sitt skogshistoriska
verk samtidigt som han var verksam främst
som direktör för den skogliga försöksanstalten Eberswalde och senare som direktör för
skogsakademien i Munden (Hannoversch
Munden vid Göttingen).
Ungefär ett årtionde senare utkom Handbuch des Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands av A Schwappach (1886 och 1888).
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Schwappachs forskningsområde som professor i Giessen och Eberswalde låg framför allt
inom skoglig produktionslära. Han var den
förste som offentliggjorde omfattande produktionstabeller för olika trädslag. Hans
skogshistoriska arbete innehåller visserligen
många källhänvisningar, men är inte vad beträffar begrepp och utförande så brett anlagt
som Bernhardts. I stället fördjupar Schwappach sig i skildringen av jakten och dess historiska utveckling.
I båda arbetena indelas den skildrade historien tidsmässigt i olika epoker (Bernhardt
använder perioderna 1273-1550, 1550-1750
osv). Inom respektive epok ordnas alla händelser och företeelser som skildras i sakområden.

Eken som symbol för vördnadsfull ålder. Lägg
märke till stenåldersgraven till höger. Illustration
ur Hermann Jäger, Deutsche Bäumen und Wälder, Leipzig 1877.
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R Hilfs bok Der Wold in de r Geschichte und
Gegenwart publicerad 1938 är fortfarande läsvärd. Det handlar om en populär framställning av tysk skogshistoria, som särskilt vände
sig till icke-fackmannen och därför skrevs
utan anspråk på vetenskaplig grundlighet.
Först hundra år efter Bernharclts och
Schwappachs arbeten kom åter vetenskapligt
orienterade skogshistoriska arbeten att utges. K Hasels bokForstgeschichte utgiven 1985
skiljer sig till uppbyggnad och ide från Bernhardts och Schwappachs verk. Hasel strävar
efter att (kortfattat) skildra de stora utvecklingslinjerna utan att hänvisa till källor och
andra belägg. Stoffet är inte organiserat efter
en uppdelning på epoker utan är indelat i sakområden. Inom varje sakomr åde redogör
Hasel sedan för utvecklingen fram till nutid.
Följande områden behandlas ur historisk synpunkt: skogarna, skogsägandet, skogslagstiftningen, skogsförvaltningen, skogarnas utnyttjande, skogsbrukets uppkomst och utveckling, skogsvetenskapen och skogsvetenskaplig utbildning. För skogsstuderande liksom för
intresserat skogsfolk ger denna kor t fattade
framställning en kompakt och mycket fullständig överblick över den tyska skogshistorien.
K Mantel anknyter med sin bok Wold und
Forst in der Geschichte från 1990 till det traditionella v etenskapliga framställningssättet.
Han karaktäriserar själv boken som en lärooch handbok. Framställningen är följaktligen
mycket grundlig och försedd med många hänvisningar och citat. Stoffet presenteras i fyra
delar: skogen ( der Wald), elen vårdade och
utnyttjade skogen (der Forst), virket och
skogshushållningen. Inom dessa delar gör s
en tidsmässig indelning i epoker eller tid savsnitt, var och en uppdelad på vilopunkter
inom de olika avsnit ten. Boken lämpar sig
framför allt som uppslagsverk för bestämda
frågeställningar.
I boken Niedersächsische Forstgeschichte
(1990) inskränker sig W Kremser till att regionalt behandla Sachsen. Verket är dock så
brett disponerat och innehåller en sådan
mängd skogshistoriska detaljer och fakt a, att
den regionala ramen sprängs, vilket inte minst

visas av bokens omfång, mer än 900 sidor.
Därtill äger Kremser förmågan att frilägga allmänna utvecklingslinjer, som är relevanta
inte bara för Niedersachsen. Boken kan därför med behållning läsas även av läsare som
inte är särskilt intresserade av Sachsen. Också denna bok lämpar sig som uppslagsverk
för att besvara enskilda frågor.
För Österrike har skrivits en skogshistoria
med flera olika författare och utgiven av österrikiska skogsvårdsföreningen, Österreichs
Wold - Vom Urwald zur Waldwirtschaft (1994).
I några fall har forskare inskränkt sig till att för
en kortare tidsperiod skildra alla skogliga sakförhållanden och deras inbördes samband. K
Mantel har således skrivit en utförlig och detaljrik redogörelse om det samlade skogliga
vetandet vid tiden före 30-åriga kriget, Forstgeschichte des 16. Jahrhundert (1980). Framför
allt analyseras i boken innehållet i de talrika
skogsordningarna, som utfärdades vid denna
tid. Mantel redogör också för de nya upptäckterna i fråga om skogsskötseltekniken vid
denna tid och lämnar en förteckning över den
tillgängliga skogslitteraturen. Verket utmärks
framför allt av att det ordagrant återger ett
flertal källor, framför allt skogsordningar.
H Rubner ger en inblick i senare tids skogshistoria för två perioder, dels för tiden för den
industriella revolutionen under 1800-talet,
dels för skogsbruket under Tredje Riket. 5

Skogshistoriska forskningsområden
Varje slag av mänsklig aktivitet i skogen är
föremål för skogshistorisk forskning. Därav
följer att det finns en mängd enskilda undersökningar med mycket olika teman. Litteraturförteckningarna i läroböckerna av Hasel,
Kremser och Mantel ger information om
dessa forskningsaktiviteter. I det följande
skall göras ett försök att ge en inblick i den
skogliga forskningens struktur. De anförda
exemplen är varken fullständiga eller systematiskt ordnade. Verksamhetsområdet för
skogshistoriska forskare kan grovt indelas i:
regionala undersökningar (monografier), sakområdesanknutna undersökningar, person-

Exempel på olika planteringsredskap för skogsplantering. 1//ustration ur Karl Gayer, Der Waldbau, Berlin 1889.

anknutna undersökningar (biografier) och
hjälpvetenskaper (bibliografier).

Regionala monografier
Denna form av skogshistorisk forskning kännetecknas väsentligen av att den inom ett
avgränsat område (en region) undersöker så
många aspekter som möjligt av skogligt handlande i de historiska förloppen. I idealfallet
innehåller dessa studier en "skogshistoria i
smått", dvs en synoptisk framställning av
skogsväsendets historia i en bestämd region
med den utveckling och de särdrag som manifesteras just där. I sådana studier är det naturligtvis inte möjligt att avhandla alla de åtta
sakområden som Hasel anger. Framställningen måste inskränkas till de sakförhållanden
som är avgörande för varje område. Sådana
regionala monografier innehåller uppgifter
om skogsväsendets viktigaste karaktäristika.
I många fall hittar man redogörelser för sådana viktiga områden som: de skogliga ägandeförhållandenas utveckling, skogsutnyttjandets gestaltning - också i kombination med
jordbruket -, skogsbrukets ekonomiska avkastning, skogsbeståndets behandling (trädslagsvisa data, skogsskötselåtgärder) och
skogsorganisationens uppbyggnad. Undersökningarnas detaljeringsgrad sammanhänger dels med regionernas storlek, dels med det
material man hittat i arkiv och hos skogsförvaltningar.
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Som exempel på det här slaget av undersökningar från större men väl avgränsade områden kan nämnas: Bauers mycket grundliga
under sökni ng av Soonwald i Hunsruck, Selters undersökning av sambandet mellan det
skogliga och det agrara nyttjandet i Sauerland
Oandskap i Nordrhein-Westfalen) , Textors
undersökning av Amorbacher Zent, ett skogsområde omkring staden Amorbach i nordvästra Bayern, omfattande många sakområden, samt Pucherts undersökning av den hessiska delen av Spessart, innefattande även
jaktens historia.6
Att utforska stadsskogarnas historia har
varit mycket populärt bland de skogshistoriska forskarna. En orsak till detta intresse är att
stadsskogarna utgör noga avgränsade undersökningsobjekt, som under århundraden varit och fortfarande är i en ägares hand (dvs
respektive stad). En annan orsak är att gamla handlingar och kartor finns bevarade, ofta
helt oskadade av kri g och för störelse, i städernas arkiv. Om man bara tar i betraktande
det sydvästliga området av Tyskland, finner
man omfattande och detaljrika stadsskogsmonografier för: Baden-Baden, Breisach, Freiburg, lphofen och Villingen/ Schwarzwald.
Nyligen har också en byskogs historia undersökts.7
Projekt, som är orienterade mot sakområden men ändå regionalt avgränsade, utgör en
övergångsform till nästa typ av forskning ( enligt indelningen ovan). Exempel på sådana
kombinationer är undersökningar av flottningen i det sydtyska området. Å ena sidan är
flottning ett självständigt sakområde, å andra
sidan bestäms skogsbrukssättet i en hel region på ett avgörande sätt av flottningens organisation och genomförande. De skogshistoriska flottningsstudierna får där för karaktär en
av områdestypiska monografier.
Ett bra exempel är undersökningen av flottningen i floden Kocher och dess påverkan på
skogsbrukssättet inom ett 15 000 ha stort
område. Scheifeles undersökning av flottningens historia i norra Schwarzwald är ett annat
exempel på hur forskning kan ha dubbel karaktär. Å ena sidan handlar det om en omfattande social och ekonomisk undersökning av
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en verksamhets utveckling - nämligen flottningens - från dess start i organiserade former i början av I 700-talet. Å and ra sidan påvisas i detalj hur det samlade skogsbruket i
norra Schwarzwald påverkats av flottningen.
Studierna lämnar därför viktiga bidrag både
till den allmänna sociala och ekonomiska historieforskningen och till den regionala skogshistoriska forskningen.8
Från Schweiz har nyligen kommit regionala monografier över samfälligheterna i Bern,
över Schweiz' nationalparker samt en studie
över skogen i Sihlwald med omnejd. Flera författare medverkade 1983 vid tillkomst en av
staden Zur ichs skogshistoria, som behandlar
alla aspekter på skogspolitik, skogsutnyttjande och virkesförsörjning under en tidrymd av
650 år.9

Sakområdesanknutna undersökningar
Det stora antalet undersökningar av detta
slag och deras tematiska mångfald gör det
bara möjligt att ta upp några exempel på teman som behandlats.
Det går lättast att bestämma forskares sakområde när en hel disciplin blir föremål för
undersökning. Med boken Geschichte des
deutschen Waldbaus har Hausrath presterat
en sådan historisk analys av skogsskötseln,
ett av de klassiska ämnena i skogsbruket. Om
skogsindelningarnas historia har FenknerVoigtländer gjort en regionalt begränsad studie. Inom området skoglig rättslära finns talrika undersökningar av Hasel, till exempel om
skogslagstiftningen i Baden, Wur ttemberg
och Preussen. Skogsorganisationens historia
i Baden och Wurttemberg utarbetades av
Hauff, Ott och Scheifele. En motsvarande undersökning om Nassau (nuvarande Hessen)
har lagts fram av Wöhrl för tiden 1803-1860. '°
Undersökningar av enstaka sakförhållanden inom en bestämd region kan också anses
vara byggstenar i en regional monografi. Sådana detaljundersökningar med flera olika
teman har utförts beträffande Schwarzwald.
Skogsmarksarealen utgör grunden för varje skoglig aktivitet. I en undersökning sökte U
E Schmidt fastställa skogsmarkens areella utveckling i jämförelse med andra mar kutnytt-

janden (åker, äng, betesmark) för tiden efter
1789 i mellersta och södra Schwarzwald.
Skogsmarkens förändringar inom ett visst
område har också varit föremål för flera undersökningar i Schweiz, till exempel av Fischer inom kantonen Luzern, av Gerber inom
floden Emmes avvattningsområde och av
Kempf inom Rhönedalen i Wallis. 11
Utvecklingen av äganderätten till skog i
södra Schwarzwald, särskilt den statliga skogen, står i medelpunkten för en undersökning
av J Schmidt - en del av den skogshistoriska
kartläggningen av Sydschwarzwald. Ytterligare en komplettering är D Hubers sammanställning av trädslagsutvecklingen och skogsskötselmetoderna i mellersta Schwarzwald,
byggd på uppgifter från skogsindelningarna.
Till det här ämnesområdet hör också Schochs
mycket speciella undersökning av kådtäkten i
Nordschwarzwald under första världskriget. 12

Skogliga biografier
Att utforska och skildra framträdande skogliga personers levnad och framför allt deras
verksamhet och betydelse blev under 1800talet en självständig skogshistorisk forskningsgren. Utvecklingen av skogsvetenskapen och skogsbruket präglades nämligen i
början av förra århundradet i hög grad av
några stora personligheter, som sedan kom
att ingå i skogshistorien som de "skogliga
klassikerna". Till dessa hörde Cotta, Hartig,
Heyer, Hundeshagen och Pfeil. Dessa mäns
levnad och verk blev på grund av deras helt
dominerande inflytande snabbt föremål för
forskning. De första biografierna över betydande skogsmän stammar från Hess år 1885.
Mantel och Pacher har tagit upp traditionen
med sitt stort anlagda verk Forstlichen Biographie vom 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart, där de utvidgar och fördjupar ämnet.
För de enskilda delstaterna har under de senaste åren presenterats samlingar med biografier över betydande skogsmän i BadenWi.irttemberg, Bayern och Hessen. Fördjupade studier av enskilda personligheters verksamhet och betydelse publiceras då och då,
till exempel av Hasel över Pfeil och av Weimann över Hartig.13

Dessutom publiceras uppsatser i fackpress
med jämna mellanrum med anledning av viktiga personligheters olika minnesdagar Gämna födelsedagar, jubileer, dödsdagar).

Skogliga bibliografier
Framställandet av bibliografier - dvs sammanställningar av tillgänglig litteratur inom
ett fackområde - hör till de s k historiska
hjälpvetenskaperna. För den enskilde forskaren är sådana sammanställningar viktiga förutsättningar för hans arbete. I Tyskland har
Mantel tagit på sig uppgiften att samla, ordna
och utge Deutsche forstliche Bibliographie
1560 bis 1965 i tre band utgivna åren 1967,
1970 och 1972.'4
För delstaten Wi.irttemberg finns en mycket detaljerad och omfattande förteckning
över alla böcker och tidskriftsartiklar som
berör skogs- och lantbrukshistoria. Förteckningen har gjorts tillgänglig för brukaren genom ett omfattande register. Arbetet utfördes
1984 genom den statliga skogsförvaltningens
försorg. 15

Nya utvecklingslinjer
Tills för några år sedan var det i Tyskland
bara skogsmän som sysslade med skogshistorisk forskning. Men i och med att den skogshistoriska forskningens spektrum vidgades,
kom också kretsen av forskare att breddas
utöver de skogligt utbildades led.
Vissa grenar av den allmänna historievetenskapen har upptäckt skog och skogsbruk
som forskningsobjekt. Dessa historiker hävdar att de skogligt utbildade forskarna tillhör
och är verksamma inom den näring de granskar och därför inte kan genomföra undersökningar och återge resultat på ett så objektivt
sätt att det fyller allmänhistoriska krav.
Företrädare för den miljöhistoriska forskningen menar att deras angreppssätt på ämnet är bredare än de traditionella skogshistorikernas. Företrädarna för den mentalitetsoch socialhistoriska forskningen hävdar att
de med större empati än skogsforskaren kan
tränga in i ämnet och framför allt bättre än
denne kan fästa avseende vid den enkla män-
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niskans intressen. Företrädarna för elen teknikhistoriska forskningen anser att deras
grepp på ämnet är mer noggrant och objektivt än de enbart skogligt utbildades.
Sammanfattningsvis går kritiken ut på att
skogsmännen som utforskare av sin egen historia är yrkesblincla och partiska, så att de i
sitt utforskande av det förgångna bara skulle
ta upp sådant som motsvarar deras yrkesmässiga kunnande. Tänkbara angreppspunkter på ämnet, som ligger utanför fackvetenskapens värld, skulle inte beaktas av skogsmännen. Ett konkret exempel kan förklara
vad kritikerna menar. Exemplet gäller företeelsen "virkesbrist" i slutet av 1700-talet.
För skogsmännens del är ämnet färdigbehandlat vad gäller begreppets innebörd och
händelseförloppen anses klarlagda. Detta
framgår också av den enligt min mening bästa sammanfattningen av frågan som 1870 gjordes av den kunglige preussiske jägmästaren
och föreståndaren för Forstakademien i Berlin, von Burgsdorf:
"Det tycks helt överfl ödigt att upprepa bevisen för att konsumtionen av virke är starkare än tillväxten. Blotta anblicken av skogarna

visar detta, och särskilt resultaten av de nyligen gjorda skogsuppskattningarna, som genomförts med nya metoder, ger, jämförda
med hittillsvarande behov, en sorglig framticlssyn. Stödda på vetenskapliga grundsatser
ger motsvarande undersökningar till resultat
att vi inte - även om vi iakttar all möjlig försiktighet - kan undgå virkes brist under de kommande 50 åren, om vi inte omedelbart och
under 20 år framåt börjar använda helt andra,
verkningsfullare, artificiella medel." 16
Vi finner här alla de element som vi skogsmän har lärt oss vara relevanta för att förklara och lösa problemet virkes brist, nämligen:
en inventering av skogstillgångarna ( en ögonsten för skogsbruket), en kvantitativ registrering av skogarnas produktionsförmåga och
en jämförelse med behovet samt en blick in i
framtiden vid ett framtida skogsutnyttjande
på dagens nivå.
Det är utomordentligt intressant att se vilken tolkning representanterna för de ovan
nämnda historievetenskapliga ämnena gör av
påståenden om virkesbrist. Med utgångspunkt i teknologihistoria kommer Radkau i ett
omfattande projekt till följande slutsats i frå-

I skogsmekaniseringens barndom propagerades för allsköns ny teknik. Denna bild från 1880--talet kan
verka skämtsam men visar en patenterad sågmask in från firman Georg Bull i San Francisco. Illustration ur Heinrich Semler, Tropische und nordamerikanische Waldwirtschaft und Holzkunde, Berlin
1888.
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gan om skogsbrist: " ... att det aldrig har funnits någon ekonomisk kris orsakad av virkesbrist ... ". 17 Att järnverk vid samma tid varit
tvungna att stänga på grund av brist på träkol
(till exempel i Saar--0mrådet) , eller att den holländska trävaruhandeln i vissa upptagningsområden upphört sedan grovskogsförråden
(i Tyskland) tömts, eller att andra virkesberoende fö retag blivit tv ungna att stänga eller
flytta sedan trävaruförsörjningen brutit samman, har Radkau inte beaktat i det anförda
arbetet, trots att alla data funnits tillgängliga.
Också uppgifter från Bergisches Land (ett
större skogsområde öster om Solingen), som
visar att bönderna lidit svårt på grund av vedbrist, och att de under vintern endast haft
vedbränsle för matlagning och låtit barnen bli
kvar i sängen hela dagarna på grund av kylan,
passar inte heller in i den bild som Radkau
tecknar. 1R
Liksom AJlman och lrninger ger Radkau i
sina historiska arbeten om skog och skogsbr uk den skogshistoriker, som läser deras
verk, en ny och annorlunda bild av gamla
sam manhang. 19 Här skall bara pekas på några av deras påståenden. De hävdar att virkesbristen inte var svår. Vidare menar de att de
dåtida makthavarna med virkesbristen som
piska tuktat sina underställda och utvidgat
sina maktbefogenheter över sina underlydande. Skogsmännen påstås vara makthavarnas
lydiga tjänare. De var överhetspersoner som
tillvaratog sina egna intressen genom att bygga upp en självständig skogsförvaltning och
använde (den påstådda) skogsbristen som
medel både för att befästa den egna positionen och för att undantränga andra intressen.
Genom att inskränka betesrätten i skogen och
andra hävdvunna sätt för bönderna och deras underlydande att utnyttja skogen och
skogsmarken blev dessa nämligen underställda skogsmännens kontroll. Dessa historiker
menar också att skogsmännen, genom att
framlägga tendentiösa och intressefärgade
skogsbeskrivningar, som på intet sätt återspeglade det verkliga tillståndet , kunde få
skogstillståndet att verka sämre än vad det
"objektivt sett" hade varit. Sist och slutligen
anser dessa historiker att skogsmännens sif-

feruppgifter mestadels var felaktiga. Framför
allt anses skogsmännen medvetet ha undervärderat skogarnas produktionsförmåga. På
så sätt skulle det ha kommit att framstå som
nödvändigt att vidta förbättr ingsåtgärder i
form av indelning till planmässigt t rakthyggesbruk med konstlade kulturåtgärder.
Med sådana värderingar får skogsmännens
sakkunskap liksom skogshistorikernas tolkningsförmåga naturligtvis dåligt vitsord. Det
skulle föra för långt att här försöka lägga till
rätta alla de missuppfattningar och felaktigheter som förekommer i den ovan anförda litteraturen. Det är märkligt hur ofta skogsmännens utsagor sätts ifråga utan prövning och
utan precisering av kritiken. De anklagas för
att inte se skillnaden mellan en överavverkad,
ödelagd och därigenom till sin produktionsförmåga negativt påverkad skog - det må gälla låg-, mellan- eller högskog - och en skog
med full prestationsförmåga. I en beskrivning
av skogen i Bergisches Land år 1834 heter
det: "Bergåsarna är antingen fria från skog
eller över sållade med ljung eller med förkrympta grupper av björkbuskar eller med
några döda bokar, hamlade stammar och
topptorra ekar".20 Detta kan knappast tolkas
på annat sätt än som att bedömningen avser
slutstadiet av en ödelagd skogsmark, som inte
kommer att kunna lämna någon avkastning
från marken utan åtgärder för återbeskogning.
Nyligen har fru Fenkner-Voigtländer i sin
doktorsavhandling visat att det är möjligt att
med ledning av KJings skogs beskrivning över
Pfälzer Wald noga r ekonstruera de dåtida
skogsförhållandena. AJtmann påstår emellertid att så inte skulle vara möjligt.
Sådana feltolkningar av forskare och historiker, som saknar skoglig utbildning, får oss
att inse att vi i äldre skogsbeskrivningar och
skogsindelningshandlingar förfogar över ett
ovärderligt källmaterial för skogsforskningen.
Analys av materialet har skett och sker fortfarande i form av doktorsavhandlingar och diplomarbeten, bland annat vid den skogshistoriska avdelningen i Freiburg.
Impulser till nya forskningsuppgifter kan
emellertid erhållas från den litteratur inom
angränsande historiska ämnesområden, som

245

Avverkningsteknik vid användning av yxa. Stammen
fälls med hjälp av långa
stänger och k ilar. Illustration ur Karl Gayer, Die
Forstbenutz ung, Aschaffenburg 1868.

undersöker skog och s kogsbruk. Några exempel är följande:
1. Det är viktigt att undersöka hur man ser på
skog och skogsbruk ur andra synvinklar än
de skogligt fackliga. Vårt synfält berikas genom att nya aspekter tillförs.
2. Det är tydligen mycket svårt för icke skogsbruks kunniga historiker att tillägna sig väsentliga grunddrag i skogligt tänkande och
handlande, dvs att förstå de sakförhållanden
skogshistoriker beskriver. Detta kan leda till
många och allvarliga feltolkningar av olika
källor och framför allt av s kogshistoriska redogöre lser, vilket i sin tur leder till att s kogshistorikernas synsätt fördöms.
3. Uppenbarligen lyckas det inte för skogshistorikerna och inte heller för s kogsmannen i
allmänhet att göra s itt vetande trovärdigt och
att beskriva det så att också icke-skogsmannen kan ta det till s ig utan att d ra felaktiga
slutsatser.
Den här förda diskussionen lede r fram till följande slutsatser. För det första är skogshistorisk forskning liksom tidigare obetingat nödvändig för att tillsammans med det fackspecifika kunnandet analysera och tolka samspelet
mellan männis ka och skog. För det a nd ra
måste skogshistorisk forskning öppna sig för
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nya frågeställningar och därur vaska fram de
nya ideer, som bör bli föremål för forskning.
En nödvändig förutsättning för detta ä r samarbete med andra historiska d iscipliner, som
också sysslar med forskningsobjektet skogen
och människan. Omvänt måste man försöka
eliminera eventuella feltolkningar, som dessa
fackfrämmande forskare kan komma att göra
i sina bedömningar. För det tredje måste den
skogshistoriska forskningen föra ut s ina resultat på ett så trovärdigt och begripligt sätt, att
utanförstående - dvs forskare utanför den
skogliga fackvärlden - i minsta möjliga mån
missförstår eller misstolkar resultaten.
I dagens situation är detta oavvisligen nödvändigt för alla delar av skogsvetenskapen
och skogsbruket. Bara när man förstår vad vi
har att säga när vi lägger fram våra angelägenheter, kan vi räkna med samhällets positiva
reaktioner.

Den skogliga forskningens
organisation
I de skogsvetens kapliga fakulteternas organisationsstruktur i Tyskland - Freiburg, Göttingen, Mi.inchen och Tharandt - är ämnesområdet skogshistoria inordnat under respektive
lärostol för s kogspolitik. Självständiga institutioner med bara s kogshis toria på programmet finns inte. Inordningen under området

skogs politik sker på olika sätt. I ett par fall har
institutionschefen respektive lärostolsinnehavaren hand om uppgifterna forskning och
utbildning inom ämnet skogshistoria (så är
fallet i Miinchen och Tharandt). I andra finns
det inom Institutet för skogspolitik en befattningshavare, som uteslutande är vetenskapligt verksam inom området skogshistoria (utbildning och forskning). Intill 1996 var organisationen sådan i Göttingen. Numera står
tjänsten inte längre till förfogande för ämnet
skogshistoria. I Freiburg finns inom Institutet
för skogspolitik ett självständigt ämnesområde för skogshistoria inrättat med egen budget. Området har en professur och ytterligare en tjänst. För närvarande innehas professuren av fru Dr E Johann från Österrike (gästprofessor).
Totalt finns i Tyskland bara ett institut med
möjlighet för forskare och lärare att uteslutande ägna sig åt skogshistoria (Freiburg).
Den stora betydelse förekomsten av ett självständigt ämnesområde har visar sig bland
annat däri att man i Freiburg har resurser att
föra en löpande skogshistorisk katalog med
uppslagsord för sakområden och personer, i
vilken de senast publicerade arbetena förs in.
Många studenter, diplomander och doktorander har utnyttjat denna för sina arbeten.
Större delen av forskningsarbetet inom ämnesområdet sker i form av doktorsavhandlingar och diplomarbeten och utförs av unga
vetenskapsmän. Var och en av dessa arbetar
under handledning av den ansvarige institutionsledaren eller andra för uppgiften kvalificerade vetenskapsmän, till exempel professorer som har sin huvudsakliga gärning utanför
fakulteten och som har det skogshistoriska
arbetet som bisyssla.
En vidare personkrets som sysslar med
skogshistoria är aktiva skogsmän ute i det
praktiska livet, till exempel ledarna för de statliga skogsförvaltningarna. Dessa utför på fritiden skogshistoriska studier utifrån problem
som de stött på i det dagliga arbetet. Doktorsavhandlingarna av Kuntz (1995) och Textor
(1991) kom till när de bägge i det förgångna
sökte orsakerna till de aktuella förhållandena
inom sitt respektive verksamhetsområde.21

En särskilt stor och betydelsefull krets av
personer utgör de pensionärer, som efter sin
aktiva tid tar upp skogshistoriska undersökningar. Bland dessa författare bör särskilt
nämnas Hachenberg, Hasel, Kremser, Scheifele och Schoch, som publicerat sina viktigaste
arbeten efter pensioneringen. Den skogshistoriska forskningens framsteg beror således
till stor del av det frivilliga engagemanget hos
personer som utför sitt forskningsarbete antingen vid sidan av sin tjänst eller som pensionär. Valet av tema och tyngdpunkt för arbetet
avgörs då framför allt av det personliga intresset hos den enskilde forskaren.
Därigenom uppstår en mycket mångsidig
och brokig bild av teman för avslutade och
pågående forskningsarbeten. Att inrikta och
samordna forskningen mot vissa mål är bara
möjligt för instituten när man fördelar ämnen
för doktorsavhandlingar och diplomarbeten.
Att äska särskilda medel för skogshistorisk
forskning i samma omfattning som för annan
skoglig forskning har hittills inte varit möjligt.
Sammanfattningsvis är den skogshistoriska forskningen ett område med bristande personella och finansiella resurser. Om hänsyn
tas till dessa förhållanden, måste utfallet av
viktiga forskningsresultat betraktas som glädjande stort. Många skogsmäns ideella engagemang är just inom det skogshistoriska området särskilt starkt och de lämnar därför viktiga bidrag till den skogshistoriska forskningen.

Samarbetsorgan
För hela förbundsrepubliken Tyskland finns
ingen gemensam organisation för skogshistoriska frågor. På delstatlig nivå och på frivillig
basis har arbetskretsar för skogshistoria bildats. Så finns till exempel sedan 1982 inom
Baden-Wiirttembergs skogsförvaltning en
"Arbeitskreis Wald- und Forstgeschichte".
Den står öppen för alla medarbetare, som är
skogshistoriskt intresserade och som vill
göra en insats inom området. Liknande arbetskretsar har bildats i Bayern och nyligen
också i Rheinland-Pfalz. I de nya delstaterna
(f d Östtyskland) har en gemensam arbetskrets konstituerat sig. Den har förelagt sig att
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utarbeta en historik om det näraliggande förflutna, dvs om skogsväsendet i det tidigare
DDR (1945-1989). Sådana precisa arbetsuppgifter förekommer inte i de övriga arbetskretsarna, som snarare utgör ramar för meningsoch informationsutbyte än samordningsorgan för forskningsarbetet. Arbetskretsarna
träffas i regel en gång per år.22

Sammanfattning

I denna överblick av den skogshistoriska
forskningen i Tyskland har den teoretiska
bakgrunden för historisk forskning i allmänhet presenterats liksom de speciella uppgifterna för skogshistorisk forsknin g, med dess
innehållsliga uppdelning i historia om skogarna (Waldgeschichte, om skogarnas utveckling
utan människans påverkan) och egentlig
skogs(bruks)historia (Forstgeschichte, om
människans aktiviteter i skogen). Läsaren har
fått en presentation av de viktigaste skogshistoriska verken i form av hand- och läroböcker, senare också sammanfattningar, från och
med 1872. Nya impulser till forskning har under senare tid kommit framför allt från historiker som inte är skogsmän. En granskning av
den skogshistoriska forskningens organisering visar att det främst är tre persongrupper,
som arbetar på fältet: unga forskare, som koncentrerat sig på ett visst skogshistoriskt tema
(doktorander och diplomastudenter), yrkesverksamma professorer och andra skogsmän,
som vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet eller på fritiden arbetar med skogshistoriska spörsmål, samt pensionärer, som efter
sin aktiva tid intensivt befattar sig med skogshistoria.

Översättning av Bengt Brynte.
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Skogshistoria
i Frankrike och Storbritannien
Ronny Pettersson

Frankrike och Storbritannien
som skogsländer
Många av oss tänker kanske inte på vare sig
Frankrike eller Storbritannien som skogsland.
Faktum är dock att Frankrike är och har varit
ett betydande skogsland, med mellan- och
sydeuropeiska mått mätt, om än inte i samma
mening som Sverige med skogen som en av
hörnpelarna för landets industrialisering och
välstånd. Idag ligger Frankrike på andra plats,
efter Sverige, bland de skogsproducerande
europeiska länderna. Dagens omfattande
skogsareal är resultatet av en tillväxt som inleddes runt mitten av 1800-talet och återförde
skogsarealen till den nivå den hade i början
av 1300-talet. Skogsarealen har gått tillbaka
och expanderat i flera omgångar i Frankrikes
historia. Från Karl elen stores dagar och fram
till början av 1300-talet mer än halverades
skogsarealen under trycket av befolkningsökning och ekonomisk expansion. En återhämtning skedde sedan i samband med befolkningsminskningen under 1300-talet. När befolkningen på nytt började växa trängdes skogen återigen tillbaka. Nedgången fortsatte till
ett lågvattenmärke runt 1800. 1
England har däremot under lång tid varit
ett av de skogfattigaste länderna i Europa.
Skattningar tyder på att ca en tredjedel av
England var skogbeklätt på 500-talet e Kr.
Under de närmast följande århundradena genomfördes omfattande röjningar för uppodling i olika delar av landet. Beräkningar tyder

på att ca 15 procent av arealen i slutet av
1000-talet bestod av skogsmark. Under de följande århundradena fortsatte uppodlingen på
skogens bekostnad till följd av en växande befolkning. Runt mitten av 1300-talet beräknas
därför den återstående skogsmarken ha täckt
som mest 10 procent av arealen. Liksom i
Frankrike skedde sedan en viss återhämtning
till följd av befolkningsminskningen under andra hälften av 1300-talet, följd av en långsiktig
tillbakagång. Trycket på skogen minskade tidigare i England än i Frankrike eftersom ekonomin där tidigare fann en ny energibas.
Skogsarealens expansion kom dock något
senare i England, där de stora statliga skogsplanteringsprojekten inleds först en bit in på
1900-talet.2

Fransk skogshistorisk forskning

Liksom i många andra länder har skogshistorisk forskning bedrivits inom flera discipliner
men utan att ha en stark ställning inom någon. Också i fråga om forskningstraditioner
följer den franska forskningen ett bredare
mönster med en tradition som utgör en del av
historieämnet, en som är knuten till skogsprofessionen och en som utgår från naturvetenskapliga ämnen. Jag kommer att uppehålla
mig vid den forskning som bedrivits inom de
två första traditionerna.
Inom historieämnet har den skogshistoriska forskningen inte haft någon stark ställning,
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inte ens inom den del som sysslar med landsbygdens historia. Något provokativt har det
sagts att historikerna har intresserat sig för
skogen först när den röjts och odlats upp till
åker eller äng. Historikerna har i stor utsträckning undvikit skogen som forskningsfält. Detta framgår tydligt om man närmare granskar
innehållet i det stora landsbygdshistoriska
verk i fyra band - Histoire de la France rurale
- som utgavs i mitten av 1970-talet. Med undantag för några kapitel i det första bandet förekommer skogliga frågor och problem ytterst sporadiskt i texterna. Den franska landsbygdens historia förefaller ha skrivits praktiskt taget utan att beröra skogens och skogsbrukets historia.3
Liksom i flera andra länder har en viktig del
av fransk skogshistorisk forskning varit en
jägmästartradition, som framför allt intresserat sig för den moderna skogshushållningens
framväxt och utformning. Den är förknippad
med det marknadsinriktade skogsbrukets historia och de skötselmetoder som utvecklades
i dess spår. I denna historieskrivning skymtar
som regel det kringliggande samhället med
dess aktörer och grupper enbart i marginalen. Ett uppifrån-perspektiv var länge framträdande inom denna tradition. Skogsbrukets
historia beskrevs som en vandring från mörker till ljus, i den takt som den vetenskapligt
grundade skogshushållningen kunde genomföras, under segt motstånd från en motspänstig landsbygdsbefolkning. Det var skogstjänstemännens syn på saken som presenterades.
Den officiella diskursen antogs korrekt återge
verkliga förhållanden. 4
Antalet verk som kan tjäna som vägledning
in i fransk skogshistoria är inte särskilt stort.
En kort introduktion ger en bok av R Larrere
och O Nougarede, Des hommes et des forets,
som i lättläst form presenterar några huvudlinjer i omvandlingen av förhållandet mellan
människan och skogen. En fylligare skildring
ger L Badre i Histoire de la foret franr;aise.
Skogsmannens syn på den franska skogen
och skogshistorien kan man stifta bekantskap
med i la foret franr;aise av G Plaisence. Huvuddelen av boken är en beskrivning av skogslandet Frankrike men den innehåller också ett
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skogshistoriskt kapitel. Som introduktion kan
också ett temanummer av Revue forestiere
franr;aise användas. Det innehåller en rad korta artiklar med inriktning på olika skogshistoriska frågor som lövskogens historia, trävaruhandelns historia, skogsskötselmetodernas
historia mm. Den mest ambitiösa försöket till
syntes är A Corvols L 'homme aux bois.5
I den fortsatta framställningen kommer jag
att presentera viktiga frågor i fransk skogshistorisk forskning. Presentationen av forskningens inriktning tar sin början i forskning om
medeltidens skogar och skogsbruk och sträcker sig fram till den forskning som behandlar
början av 1900-talet. Avsikten är inte att ge en
heltäckande bild av forskningen. Tonvikten
ligger på forskning som har sin utgångspunkt
i historieämnet . I någon mån berörs också
den forskning som har skogsvet enskapliga
utgångs punkter.

Åker, betesmark och skog i det medeltida samhället
I den historiska litteratur som behandlar
medeltidens skogar och skogsbruk framträder klart hur närheten till vidsträckta skogar
under en stor del av medeltiden slog igenom
i alla aspekter av samhället och kulturen.
Även i områden där jordbruket var mer utvecklat än på andra håll, täckte skogar så
mycket som fyrtio procent av arealen. Skogen
var ständigt närvarande i vardagslivet. Som
exempel kan nämnas att nyare forskning har
visat vilken viktig roll som insamling av vilda
bär och frukter spelade i näringstillförseln. De
kompletterade basfödan och tillförde vitaminer och andra viktiga komponenter som saknades i denna. Den odlade jorden, betesmarken och skogen var de tre hörnpelarna i agrarsystemet och h ela systemets jämvikt vilade
på att balansen mellan dessa tre element upprätthölls.6
Under loppet av 1100- och 1200-talen kom
balansen att förändras till skogens nackdel.
Den tenderade att trängas undan till förmån
för odlad jord och blev en restfaktor, det som
blev kvar sedan uppodlingen tagit sitt. I den
huvudsakligen agrarhistoriskt orienterade
litteratur som tar upp skogen intar dess till-

bakagång och nyodlingens expansion främsta
platsen. Skogen är den plats där en betydande del av den nya åkermarken erövrades, den
mark som krävdes för att föda en växande
befolkning. Hur skogen erövrades för odling,
i vilken omfattning detta skedde, under vilka
institutionella former och med vilken teknik
har varit viktiga frågor i den forskning som
främst betraktat skogen ur jordbruksproduktionens synvinkel.
Forskningen har pekat på flera olika typer
av erövring av mark för odling. I den äldre
medeltidens agrara system var det en normal
och regelbunden sysselsättning att odla upp
ny mark. Den plöjda jorden flyttades hela tiden inom ett område i den takt som gamla
åkrar sugits ut. Stora delar av den övergivna
marken lämnades tillfälligt åt naturlig vegetation. Detta slags uppodling påverkade skogens sammansättning och åldersstruktur. Nyodling som gick utanför ett etablerat brukningsområde hade en annan karaktär och
skapade permanenta åkrar. I detta fall trängdes skogen varaktigt tillbaka. Framflyttningen
av den odlade jordens gränser skedde i sin
enklaste form genom att man successivt utvidgade uthuggningen runt en by och kom till
stånd genom otaliga individuella insatser som
gjordes med enkla medel. En annan form av
nyröjning gav upphov till nya bosättningar.
Ett obrukat område angreps då inifrån och
detta röjdes undan för undan upp. På så sätt
trängdes skogs- och kärrmarker mellan öppen jord undan. Inhägnad av jordlapparna
med häckar skapade ett lundlandskap. Lantbruken som inrättades i skogs- och lundlandskap blev mindre inriktade på spannmålsodling än på djurhållning. Träden och betesmarkerna behölls, vilket kan sättas i samband
med nya tendenser i ekonomin som skapade
ökad efterfrågan på kött, ull, trä och läder. Ett
mer systematiskt utnyttjande av skogen blev
följden. Obrukade ödemarker kunde också
tas i anspråk genom att nya egendomar grundades. Ibland skedde detta genom spontan
immigration från närbelägna bygder, i andra
fall tillkom sådana pionjärföretag på initiativ
av godsherrar. Denna form förutsatte ett
formligt beslut från godsherrens sida att öpp-

Skörd au ekollon i gles ekskog under medeltiden.
Ur Richard Moreau, La foret Comtoise, Besanr;on

1990.

na skogar, kärr och sankmarker för nyodlarna. Dessa processer har studerats såväl på ett
övergripande plan som i regionalt och lokalt
avgränsade undersökningar.7
Även samspelet och motsättningarna mellan skogen och betesmarken har varit ett viktigt område för den agrarhistoriskt orienterade forskningen. Skogen spelade en grundläggande roll som betesmark i en ekonomi där
boskapen var en mångsidig resurs som gav
livsmedel och råmaterial samtidigt som den
utgjorde en energikälla. Intresset har varit inriktat på böndernas strategier för att maximalt utnyttja jorden genom att flytta boskapen mellan åkern, betesmarken och skogen.
Också de regelverk som nyttjarna upprättade
för att skapa balans mellan användningen av
skog som betesmark och som källa till trärå-
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vara har undersökts. Undersökningarna visar
hur dessa system för att reglera betestrycket
på skogen gradvis urholkades av befolkningstillväxten. Under trycket av en växande befolkning skärptes konflikten mellan skogsbete
och andra former av skogsutnyttjande, särskilt i den södra delen av Frankrike. En växande ullmarknad bidrog där starkt till att fårbe-tet fick förödande konsekvenser för skogen.8
Effekterna på skogen av en växande ullmarknad är ett exempel på hur skogens koppling till den icke agrara ekonomin ökade i betydelse under medeltidens lopp. Denna koppling har tilldragit sig växande intresse i den
skogshistoriska forskningen. Skogens förändrade roll i den medeltida ekonomin har därför
varit ett viktigt tema. Fram till 1300-talet var
dess roll grundläggande och mångsidig men
mot slutet av medeltiden tenderade den att
vara en ekonomisk faktor som visserligen var
oundgänglig i agrarsystemets balans, men
som blev allt mer eftersökt för sin huvudprodukt, träråvaran, och mindre och mindre för
sina många sekundära produkter. 9
En viktig koppling till den icke agrara ekonomin är städernas försörjning med bränsle
och r åmaterial för hantverk. Tillgången på
bränsle utgjorde ett problem för varje medeltida samhälle. Städerna måste för sin överlevnad ha säker tillgång till bränsle. Varje stad
hade sitt skogsbälte som den sökte skydda
och där den sökte stärka sina rättigheter.
Skogens roll i städernas försörjningssystem
sträckte sig emellertid längre än så. En lång
rad hantverk använde trä som råvara, vilket
ytterligare ökade betydelsen av att ha tillgång
till skog. En studie av sysselsättningar baserade på träråvaran i det medeltida Paris visar
att dessa innefattade sju till åtta procent av
befolkningen, vilket var lika mycket som mer
välkända stadsnäringar som läder- och textiltillverkning. 10
Skogens förändrade roll innebar också att
dess begränsningar kom att uppmärksammas
på ett annat sätt än tidigare. Forskningen har
pekat på att det var under medeltiden som
människorna började upptäcka gränserna för
ingrepp i skogen. Man började inse att skogskapitalet måste bevaras genom att enbart
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använda tillväxten och att skogen spelade en
väsentlig roll för balansen mellan samhället
och dess naturmiljö. I detta sammanhang har
nyttjanderättigheter till skog och skogsägande utgjort ett viktigt fält för historiska studier.
Hur bönder och samfälligheter blev skogsägare under medeltiden har tagits upp i ett antal
undersökningar. Också skogsdelningar som
eliminerade kollektiva rättigheter över skogsmark och drog upp skiljelinjer mellan godsägarens skog och bysamfälligheternas har
kartlagts. Många av dessa undersökningar
har också innefattat skogslagstiftning, inte
minst kampen kring kronans rätt att utfärda
lagar som också gällde utanför kronans domäner. De visar att försöken att skapa en
skoglig administration mötte hårt motstånd
från adeln och kyrkan. II

Skogsbrist, konflikter och skogslagstiftning i det tidigmoderna samhället
I den skogshistoriska forskningen rörande
1500- och 1600-talen har den framväxande
statliga skogspolitiken intagit en framträdande plats. Den avsåg att komma till rätta med
tilltagande knapphet på skog, framför allt på
högskog. Som ett led i denna forskning ingår
också detaljerade undersökningar av ägande-och nyttjanderättssystemen för skog, dvs av
det formella och informella regelverk som
styrde skogsanvändningen. Det nya i 1500talets värld var att allt fler upplevde en skogskris. Skogens tillbakagång under medeltiden
med dess väldiga uppodlingar hade visserligen fött en liknande oro och början till hushållningsåtgärder men hundraårskriget kom
att fördröja krisens genomslag. Under 1500talet ändrades detta och föreställningen om
skogsbrist och kris spreds snabbt. Det rörde
sig dock inte om en avskogning i egentlig
mening utan om en minskning av högskogen
till förmån för tågskog. Dessa frågor behandlas utförligt i det centrala verket om 1500-talet s skogshistoria, Deveze, la vie de la faret
franraise au XV!e siecle .12
En central plats i forskningen har intagits
av den växande konflikten mellan skogens användning som försörjningskälla för landsbygelsbefolkningen å ena sidan och dess roll

som grundläggande resurs för att bygga upp
infrastrukturen för en modern stat med stormaktsambitioner å den andra sidan. Dessa
ambitioner yttrade sig i strävanden att bygga
upp en stark flotta och försök att säkra försörjningen med skeppsbyggnadsvirke utgjorde därför ett viktigt inslag i skogspolitiken.
Den franska skogs- och flottpolitiken har i
detta avseende jämförts med den engelska i
en studie av den kanadensiske historikern
Bamford. Han hävdar att flottans försörjning
med skeppsbyggnadsvirke mötte större svårigheter i Frankrike än i England och att den
franska skogspolitiken var mindre framgångsrik i att tillgodose flottans behov. Till följd
härav kom Frankrike inte att kunna hävda sig
som maritim stormakt i konkurrensen med
England: 3
Den franska kronans anspråk på skogen
ökade, inte minst till följd av den internationella maktkampen, samtidigt som de adliga
skogsägarna alltmer kom att använda sina
skogar för kommersiella ändamål. Studier visar att en väsentlig del av adelns inkomster
under medeltiden hade kommit från avgifter
för byarnas utnyttjande av skogen men att
detta mot slutet av 1500-talet inte längre gällde. Timmerförsäljningen hade blivit en viktigare inkomstkälla. Den grupp som kom i kläm
var bysamhällenas invånare som mångsidigt
nyttjade skogen för att säkra sin försörjning.
Undersökningarna har påvisat att såväl kronan som de adliga skogsägarna och kyrkan
såg bysamhällenas sedvanerättsliga nyttjande som det stora problemet och som den
främsta orsaken till skogsbrist. Ett viktigt inslag i skogspolitiken blev följaktligen att så
mycket som möjligt begränsa de kollektiva
nyttjanderättigheter som byarnas invånare
av tradition hade innehaft. Kampen mellan
bondesamhällena å ena sidan och godsägarna och staten å den andra om tillträdet till
skogen är ett stående inslag i den skogshistoriska forskningen om tiden ända fram till
1800-talets mitt_1 4
Föreställningen om hotande skogs brist formade en omfattande och tämligen drakonisk
lagstiftning, som kulminerade i Ordonnance
des eaux el forets 1669. Detta mycket omfat-

tande och detaljerade lagstiftningsverk, med
500 bestämmelser, betraktades länge som det
avgörande inslaget i 1600- och 1700-talens
skogshistoria. 15
Skogslagstiftningen och den förvaltningsair
parat, som hade till uppgift att se till att lagarna följdes, utgjorde länge det centrala objektet
för den skogshistoriska forskningen. En rätt
ensidig inriktning på lagstiftningens tillkomst
och utformning samt på förvaltningsapparatens uppbyggnad präglade forskningen. Betydligt mindre intresse ägnades åt lagarnas
och förvaltningens praktiska genomförande
och faktiska effekter på skogshushållning och
försörjning med skogs produkter. Ett juridisktadministrativt perspektiv dominerade. Från
1960-talet blev emellertid skogsbruket föremål för större uppmärksamhet. Kronans, privata skogsägares och skogssamfälligheters
faktiska nyttjande av sina skogar och skogsmarker undersöktes. Två frågor var ofta styrande: vilka restriktioner som lades på de olika slagen av skogsägare och vilket ekonomiskt utbyte som skogen gav dem. Statens
reglering av skogsbruket och den ekonomiska avkastningen var de centrala frågorna.
Först därefter började forskningen på allvar
intressera sig för de grupper som först drabbades av den skiftande skogspolitiken och
sedan kom att bli aktiva deltagare i dess faktiska utformning och resultat. Den skogshistoriska forskningen kom därmed så långsamt
att frigöra sig från den juridiskt-administrativa ansatsens tvångströja och började vända
sin uppmärksamhet mot mer sociologiska frågeställningar. Detta innebar också att tyngdpunkten försköts från det centrala till det regionala och lokala planet samtidigt som skogarnas faktiska användning och hantering
blev huvudfrågor.
Denna förskjutning märks redan i Deveze
arbete la vie de la foret franraise au XV/e
siecle från 1961 men blev ännu tydligare i Corvols studie l 7wmme el rarbre sous rancien
regime från 1984. Denna studie bröt ny mark
i de nämnda avseendena. Huvudtemat är den
långvariga konflikten mellan staten och dess
skogsförvaltning å ena sidan och lokalbefolkningen å den andra, från skogsordningen 1669
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och fram till revolutionen. Konflikten undersöks på det regionala planet i Basse-Bourgogne. I Corvols framställning är det inte de administrativa eller juridiska aspekterna som står
i centrum. Hon intresserar sig först och främst
för träden och människorna och samspelet
mellan dessa. Perspektivet är nerifrån och
upp snarare än uppifrån och ner, vilket varit
det vanliga i skogshistorisk forskning som tidigare behandlat liknande teman. Mötet mellan centralmaktens representanter, som sökte bevara skogen i det nationella intressets
namn, och lokalbefolkningen, för vilka skogen
var en nödvändig källa till försörjning, skildrar Corvol närmast som ett psykodrama. Ett
slags pedagogisk uppgift vilade på skogsförvaltningen. För de berörda landsbygdsborna
var trycket från nya restriktioner på skogsnyttjandet och ny disciplinering något som
hotade deras invanda sätt att leva och umgås

Beskrivning i en handbok för franska flo/Ian au
trädformer anpassade efter behovet au skeppsbyggnadsuirke. Ur Bernard Boul/ard, Petite encyc/opedie de la Faret, Paris 1992.
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med skogen. En känsla av frustration spred
sig i byarna vilkas invånare kände sig orättvist behandlade. Men ändå hejdades skogens
tillbakagång från ca 1730 och under de följande 60 åren. Bakom denna vändpunkt låg också
enligt Corvol en djupare orsak, den växande
kommersialiseringen av skogens produkter,
som bland annat innebar att det symbiotiska
förhållandet mellan skogen och jord bruket
började upplösas. 16
En orientering bort från det strikt juridisktadministrativa perspekt ivet utmärker också
en annan regional studie, A Brosselins la foret
bourguignonne (1987). Brosselin studerar hur
1669 års skogsordning, som byggde på en
enhetlig behandling av alla skogar, kom att
tillämpas i en provins som alltid sökt bevara
sin självständighet gentemot centralmakten.
Parallellt med statens strävan att vinna fastare kontroll över skogarna kom dessa att dras
in i handeln med skogsprodukter. Därmed
blev konkurrensen mellan landsbygdsbefolkningens husbehovsanvändning och industriell användning central. Så länge det stora flertalet invånare på landsbygden var beroende
av skogen för sitt dagliga liv utgjorde städernas och industrins expansion ett hot mot deras traditionella försörjning med skogsprodukter. Under perioder av tilltagande knapphet och stigande priser vände de sin vrede
mot den statliga skogsförvaltningen, som blev
symbolen för hur staten trakasserade skogsnyttjarna, och mot godsägarna, som drog fördel av deras utsatta läge. De konflikter, som
uppstod runt nyttjandet och ägandet av skogsmarken, kom sedan att bli en viktig faktor i
kampen under revolutionsperiodenY
Den tidiga industriella användningen av
skogen har utgjort ett viktigt område för forskning under de senaste årtiondena. I den undersöks skogens roll i en ekonomi, där nästan
all ekonomisk verksamhet var avhängig av
produktionsfaktorn jord, inte minst den jord
som var skogbeväxt. Det är framför allt skogens betydelse i en protoindust riell ekonomi,
som diskuterat s. Dess stora betydelse innebar att skogen var en källa till motsättningar
oc h konflikter. Konkurrensen mellan husbehovsanvändning å ena sidan och industriella

användningar å den andra, liksom mellan
olika industriella användningar inbördes, har
studerats för ett antal regioner.
Järnindustrins skogsanvändning och skogsförbrukning har ägnats störst intresse. Hur
denna sektors förbrukning förhöll sig till andra
sektorers, kanske främst hushållssektorns
förbrukning, och hur den offentliga makten
reglerade konkurrensen mellan de olika användningarna, har varit viktiga frågor i sammanhanget. En annan frågeställning rör skogstillgångens inverkan på tekniken inom järnindustrin, framför allt som incitament till att
införa energieffektiva framställningsmetoder.
Sist och slutligen har man studerat hur järnindustrin kom att påverka skogsskötseln,
främst hur järnbrukens bränsleförbrukning
kom att stimulera införandet av nya skogsskötselmetoder. Strävan har varit att anlägga
ett långsiktigt perspektiv som går från införandet av ny teknik i järnhantering kring
1500 och fram till en ny teknologisk brytpunkt
kring 1850, då kokstekniken slog igenom.
Metodiskt kännetecknas studierna också av
en strävan att få så bred geografisk täckning
som möjligt , i syfte att belysa varierande förutsättningar i fråga om skogstillgång och
skogsägande. 18
Forskningen har också belyst de statliga ingripandenas betydelse för att reglera konkurrensförhållandena mellan olika sektorer och
näringar. Staten var den viktigaste skogsägaren och säljaren av skogs produkter. Samtidigt
hade staten en motsägelsefull dubbelroll i
och med att den skulle såväl skydda en strategisk industris intressen som ta hänsyn till
stadsbefolkningens intresse av god tillgång
på ved.19

Samhällsutvecklingen och skogen
under revolutionens århundrade

Sambandet mellan samhällsutvecklingen i
stort och skogens historia har naturligt nog
kommit att ägnas stort intresse av de skogshistoriker som sysslat med 1700-talet. Det
rörde sig om ett samhälle där skogens produkter fortfarande var oundgängliga för det
stora flertalet. De var mo tsvarigheterna till
våra dagars olja och plast. Samtidigt expande-

rade icke agrara näringar som var beroende
av skogen för sin försörjning med råmaterial
och bränsle. Växande konkurrens om knappare skogstillgångar gav upphov till spänningar och ko nflikter. Dessa ingick som ett led i
den process som ledde fram den stora politiska omvälvningen, revolutionen 1789. De politiska omvälvningarna fick i sin tur återverkningar på skogen.
En aspekt av förhållandet mellan samhället
och skogen, som kommit att uppmärksammas mer än tidigare i forskningen, är städernas beroende av skogen och deras återverkningar på denna. Städerna skulle inte ha klarat sig utan skogen. Det starka beroendet av
skogen gjorde att försörjningen med ved och
virke blev en angelägenhet för myndigheterna. Frågan ägnades lika stor uppmärksamhet
som försörjningen med brödsäd. Knapphet
på ved ledde till social oro. En lång och sträng
vinter innebar stora svårigheter för mindre
bemedlade hushåll. Deras enda lösning var
ofta att plundra de närbelägna skogarna.
Städernas försörjningssystem och myndigheternas reglerande åtgärder har undersökts
i studier av försörjnings politiken för ett antal
större städer. En viktig del av systemen var
transporterna av ved och virke till städerna.
Transporterna krävde kontroll över och förbättringar av kommunikationsleder, framför
allt vattenvägar. För flertalet städer var vattenvägarna den enda tänkbara transportmöjligheten. Undersökningar av bland andra Paris och Besan~on visar att åtgärder för att
trygga och förbättra vattenvägarna utgjorde
ett viktigt inslag i städernas försörjningspolitik. I Paris kom den torra hösten 1785 att framkalla näst intill panik därför att stadens försörjning med ved och virke stoppades när
Seine torrlades. Den viktigaste anledningen
till svårigheterna att säkra vattenvägarna för
transporterna var att många oförenliga intressen konkurrerade med varandra om användningen av flodernas vatten.20
Ett annat element i försörjningspolitiken
var strävanden att vinna kontroll över produktionsområden. En undersökni ng av Besan~on visar att myndigheterna där mellan
1724 och 1735 lyckades reservera 35 000 hek259

tar skogsmark för stadens försörjning med
ved och virke. Teoretiskt räckte den arealen
för att täcka förbrukningen för uppvärmning
av bostäder och matlagning samt för industriella ändamål. Men åtgärderna fick också viktiga konsekvenser för skogsskötseln och ledde till skär pta konflikter mellan nyttjarna.21
Ett sista inslag i försörjningspolitiken var
myndigheternas ingripanden på marknaden i
syfte att garantera en tillfredsställande tillgång på ved och virke till acceptabla priser.
Undersökningar av Paris försörjningssystem
tyder på att uppgiften var svår. Det gällde att
sätta priser som å ena sidan lockade trävaruhandlama att leverera ved och virke till städerna och å andra sidan var någorlunda stabila,
så att de inte väckte missnöje hos stadsborna. Myndigheternas kontroll gällde inte bara
priser utan också lagring samt mått och vikt.22
Städernas försök att trygga sin försörjning
med ved och virke kom o fta i konflikt med
andra användare. Framför allt kom Paris försörjningsbehov att under 1700-talets tre första årtionden konkurrera starkt med järnindustrin i västra delarna av landet och en rad
industrier i nordöst. Undersökningar av ett
par större städer visar att deras byggnadsverksamhet mötte svårigheter och att viktiga förändringar i byggnadsskicket följde på dessa.23
Andra hälften av 1700-talet såg något av en
kris växa fram. Denna kristendens och reaktionerna på den har tagits upp i några studier,
som visar att stigande vedpriser var en anledning till missnöje bland de mindre bemedlade
samhäJlsklasserna, främst i städerna. I takt
med att priserna steg, blev skogsfrågan i vissa regioner en allvarlig samhällsfråga. Landet
ansågs tära på sitt skogskapital. Mot denna
bakgrund kom en livlig debatt om skogsskötselmetoder att föras och den etablerade
skogspolitiken att kritiseras . Stora delar av
den kontrollpolitik och den kontrollapparat
som byggts upp från mitten av 1600-talet kom
att ifrågasättas redan före revolutionen.24
En annan viktig aspekt av frågan om samhället och skogen är förhållandet mellan bönderna, godsägarna och staten i form av den
statliga skogsförvaltningen och hur detta förhållande kom att gestaltas när trycket på
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skogsresurserna ökade. Liksom i forskningen
rörande I 600-talets skogshistori a utgör bysamhällenas nyttjande av skog som ägdes av
godsägare eller kronan ett viktigt tema i den
skogshistoriska forskningen om 1700-talet .
Stort intresse har ägnats skogsbrott (åverkan
och stöld) som uttryck för konflikter mellan
nyttjar- och ägarintressen. Sådana mål har
undersökts för ett stort antal provinser i syfte att kartlägga deras frekvens, karaktär och
bakomliggande motiv. Studierna visar att bakom många av målen låg långvariga konflikter
mellan nyttjare och ägare, konflikt er som av
en eller annan anledning skärptes och drogs
inför domstol. Att döma av målens rumsliga
fördelning var närhet till städer, större vägar
och vattenleder faktorer som ökade risken för
skogs brott.2'
Andra studier av spänningen mellan olika
intressen har grundats på de besvär som riktades till ständerförsamlingar 1789. I dessa
spelade skogsfrågor en viktig roll och de har
använts för att kartlägga hur olika grupper
såg på nyttjandet av skogen.26
Ett annat stort frågekomplex i historieskrivningen om 1700-talet har varit vad revolutionen betydde för landets skogar. Länge
dominerade uppfattningen att revolutionsperioden var en mycket mörk tid för landets
skogar. Den skogliga administrationen bröt
samman och anarki påstods råda i skogarna.
Bönderna och de jordlösa ansågs ha tagit för
sig så mycket de kunde av dem. Följden skulle ha blivit att skogarna föröddes. Denna uppfattning har ifrågasatts och, till en del, v ederlagts i nyare forskning. Revolutionen framstår
inte längre som den stora oordningens tid i
skogarna. Kontinuiteten betonas idag starkare än diskontinuiteten. Den dominerande
uppfattningen har blivit att skogsskövlingen
har starkt överdrivits. Den anses ha varit
långt mer begränsad i tid och rum än vad tidigare forskning antagit. Nyare forskning pekar
i stället på att viktiga initiativ togs på lagstiftningsområdet och på att moderna skogsskötselideer spreds från Tyskland. Revolutionen
innebar betydande förändringar i skogsäganclet men också utarbetande av moderna författningar för de statliga skogarna och en

Transport av ved och timmer i Frankrike enligt en handbok frdn 1700-talets slut. Ur Element d 'histoire
forestiere, Paris 1977.

omdefiniering av kommunskogarnas ställning. Revolutionsperioden blir i den nya tolkningen mer början till inträdet i en ny epok än
en tillbakagång.

Dessa och andra frågor, som knyter samman de politiska omvälvningarna och skogens historia, har tagits upp i två verk, la
nature en revolution 1750-1800 ( 1993) och
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Revolution et Espaces forestiers (1989). Det
sistnämnda behandlar konflikterna runt skogen under revolutionsåren, den påstådda
skogsskövlingen, förbrukningen av skogs produkter, förändringar i skogsägandet samt
skogspolitik och skoglig förvaltning. Uppsatserna i det förstnämnda arbetet täcker en
längre period och präglas till över vägande del
av en bredare ansats. 1flertalet står såväl professionella som folkliga föreställningar om
naturmiljön i centrum, snarare än vad som
faktiskt hände med naturmiljön i övergången
från det gamla till det moderna samhället .
Tanken är att vi genom att relativisera våra
föreställningar om naturen kan frigöra oss
från nuets mytologier. Föreställningarna om
naturen spelar också enligt bidragen en viktig
roll för att förstå varför vissa lagstiftningsförsök lyckas medan andra misslyckas. 27

Konflikter och återbeskogning:
Skogen i det moderna samhället
Den period som under senare tid rönt mest
uppmärksamhet i den skogshistoriska forskningen torde vara 1800-talet, dvs perioden
från revolutionen och fram till första världskriget. Det rör sig om ett århundrade som på
många sätt utgjorde en vändpunkt i skogarnas och skogsbrukets historia. Ett uttryck för
detta är att skogsarealen nådde ett bottenläge
kring 1800 för att därefter öka. Den privata
äganderätten etablerades som dominerande
form av kontrollsystem för viktiga naturresurser. I och med detta introducerades en ny syn
på förhållandet mellan människa och natur,
ett nytt naturkontrakt. Århundradet såg också den moderna, v etenskapligt grundade
skogshushållningen vinna utbredning.
Liksom 1669 års skogsordning utgjort en
viktig utgångspunkt för mycken forskning om
den tidigmoderna perioden så har nästa stora lagstiftningsakt, 1827 års skogslag, kommit
att spela en liknande roll för forskning om
1800-talet s skogshistoria. Lagen innebar inga
stora förändringar för privat skogsbrukets del
eftersom detta inte underkastades några
kännbara restriktioner. För de kommunala
skogarna innebar den däremot drastiska förändringar liksom för de statliga skogarna. De
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kommunala skogarna ställdes under statlig
kontroll i syfte att få till stånd ordnad hushållning. Awerkning och försäljning av timmer
lades under myndigheternas kontroll och
skogsbetet utsattes för starka inskränkningar.
Skogslagen innebar också att t raditionella
nyttjan derättigheter till statlig eller privatägd
skog kunde awecklas genom ett slags utbytesförfarande. Den inneh öll också stränga
bestämmelser om skogsåver kan och angav
straffsat ser för sådana brott. 28
Det som främst intresserat forskningen är
reaktionerna på skogslagen och den kamp
mellan b önder med tradit ionella nyttjanderätter å ena sidan och privata skogsägare och
stat en å den andra. Denna kamp var mest
framträdande i bergsområdena (franska alperna och Pyreneerna). Skogsbrottens kraftiga ökning och orsakerna därtill har undersökts. 1 en situation med ökat befolkningstryck på resurserna kom lagstiftningen att
öka spänningarna genom att begränsa tillträdet till bet smarker och skog samtidigt som
den privata äganderätten stärktes. En del
forskare har betraktat skogsbrotten som en
logisk följd av den väsentliga roll som användningen av skogsprodukter spelade i de traditionella landsbygdssamhäJlena. Att ta skogsprodukter, låta kreaturen beta i skogarna och
röja skog för odling betraktas som traditionella verksamheter, som staten helt enkelt hade
kriminaliserat. Andra har nyanserat bilden
genom att särskilja de nödtvungna brotten,
som fluktuerade med det t idiga 1800-talets
försörjningskriser, och de kvasi-institutionaliserade brotten, som praktiserades av kommersiella såväl som individuella skäl. De sistnämnda brotten innefattade aw erkningar för
försäljning till järnbruksägare.29
Stor uppmärksamhet har ägnats de revolter som utbröt i lagens spår. Den mest kända
- "la guerre des Demoiselles"- utspelade sig i
Ariege mellan 1829 och 1830. Det rörde sig om
en serie guerilla-liknande attacker utförda av
små grupper av bönder utklädda till kvinnor
och riktade mot skogvaktare och kolare, som
jagades bort från skogarna. I en brett anlagd
studie har en amerikansk historiker, P Sahlins, infogat det dramat iska och symbolrika

Den våldsamma kampen mellan tjuvjägare och skogsvaktare i de franska skogarna skildrad i en teckning från slutet av 1800-talet. Ur Element d 'histoire forestiere, Paris 1977.

händelseförloppet i flera större sammanhang,
som innefattar skogsskötselns historia, den
folkliga kulturens utveckling och de politiska
omvälvningarna under 1700-talet och tidigt
1800-tal. Nya oroligheter bröt 1848 ut i Pyreneerna i spåren av 1800-talets värsta försörjningskris, som sammanföll med skogsförvalt-

ningens försök att omintetgöra de eftergifter
myndigheterna gått med på i början av 1830talet.3()
Spänningarna mellan staten och bönderna
i fråga om sättet att utnyttja skogarna kom
också till uttryck i ett av den nya skogsförvaltningens nationella projekt, återbeskogning av

263

alpområdena. Detta var en del av ett större
återbeskogningsprogram som innefattade
plantering av ett par miljoner hektar. Böndernas nyttjande av alpområdena, som gradvis
berövat bergsområdena deras skogar, sågs
som roten till problemen med våldsamma
vårfloder och erosion. En rad stora översvämningar under andra hälften av 1800-talet gjorde problemen akuta. Lösningen blev stora
beskogningsprojekt och starkare statlig kontroll över markanvändningen i dessa områden . Dessa projekt har utsatts för en kritisk
granskning i en rad studier under senare år.
Man har bland annat ifrågasatt om avskogningen verkligen gått så långt som projektens
tillskyndare hävdade. Ett annat inslag har
varit att peka på bergsinvånarnas förmåga att
hantera allt knappare resurser på ett sådant
sätt att deras långsiktiga bärkraft inte undergrävdes, trots starkt befolkningstryck. 1dessa
frågor finns en tydlig spänning mellan den
skogshistoriska forskning som följer jägmästarlinjen och den forskning som utförts av
historiker.31
Första hälften av 1800-talet såg framväxten
av en ny syn på förhållandet mellan skogen
och samhället. Skogen kom alltmer att betrak-

tas som en resurs av vitalt intresse för landet
som helhet och som ett legitimt föremål fö r
statliga ingrepp. Skogen blev en del av landets
infrastruktur och en resurs som skulle skyddas och utvecklas med hjälp av professionella
skogsmän. Det som hände har beskrivits som
att skogen fick en klarare juridisk status, genom 1827 års skogslag, samtidigt som skogsvetenskapens senaste rön kom att tillämpas
på dess skötsel. Den nya synen har undersökts av mer sociologiskt inriktade skogshistoriska forskare, som bland annat granskat
hur den kom till uttryck i 1800-talets skogslagstiftning.:ii
Den nya ställningen krävde en institutionalisering av skogen, vilket skedde genom skogsförvaltningens omorganisering. Den professionella elit som denna institutionalisering
krävde utbildades vid en av landets ledande
högskolor, skogshögskolan i Nancy, grundad
1824. Utbildningen byggde på den tyska skogsvetenskapen och var inriktad på monokultur
av högskog. Introduktionen och spridningen
av de tyska metoderna och idealen har undersökts i fl era studier, som bland annat tagit
upp trakthuggning kontra blädning. Skogsutbildningens och skogsprofessionens utveck-

Den moderna tiden
gjorde under 1800-talet
sitt intåg i skogen och
skogsbruket, bland annat i form av en flyttbar vedkap driven av
ångkraft. Ur Elemeflt
d 'hisloire foresl iere,
Paris 1977.
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ting har varit ett annat viktigt tema i denna
forskning liksom den statli ga skogsför valtningens historia. Yrkeskårens rekrytering och
interna hierarki har studerats liksom dess
ideologi. Till en början var det främst elitskiktets deltagande i skogspolitikens utformning
som blev föremål för undersökningar. Senare
har skogsför valtningens dagliga gärningar
och även den lägre skogspersonalens bakgrund och syn på sitt arbete kommit att studeras.33
Mot slutet av 1800-talet började även andra
intressen att göra sig gällande. De betraktade
skogen som en plats för rekreation och estetiska upplevelser. Den urbana eliten började
visa ett nytt intresse för skogen som tog sig
u ttryck i strävanden att bevara skogen i dess
"ursprungliga" skick och skydda den mot lokalbefolkningens destruktiva nyttjande. Dessa
intressen kom att organiseras från 1870-talet
och framåt. Friluftsorganisationernas framväxt och utveckling samt deras samspel med
skogsprofessionen har belysts i ett antal undersökningar, som framför allt har diskuterat
hur dessa nya intressen kolliderade med den
lokala befo lkningens användning av skogen
för att skaffa sig sitt livsuppehälle?1

Fransk skogshistorisk forskning
idag
Det mest betydelsefulla som hänt inom fransk
skogshistorisk forskning under de senaste årtiondena är bildandet av le Groupe d Histoire
des Forets Fran~aise (GHFF). Detta skedde
1982 och innebar en omorientering och pånyttfödelse av forskningen. Växelverkan mellan skogen och människan står i centrum för
gruppens forskare. Dess företrädare söker
förklara hur förhållandet mellan skogen och
människan, som brukar och/ eller missbrukar
den, har utvecklats under påverkan av elen
ekologiska, ekonomiska, sociala och politiska
omgivningen under varje historisk epok eller
period. Gruppen utgör ett nätverk av forskare från en rad olika discipliner. Naturvetare,
samhällsvetare och humanister samlas i gruir
pen, som leds av historikern Andree Corvol.
En av dess viktigaste insatser har varit och är

att samla for skare från o li ka discipliner till
mångvetenskapliga symposier och seminarier kring olika skogshistoriska frågor. Dessa
har givit upphov till en lång rad skrifter, som
visar en imponerande bredd i ämnesval och
i stor förmåga att finna intressanta infallsvinklar för skogshistorisk forskning. Gruppen inledde sitt arbete med att utarbeta en lägesbeskrivning av fransk skogshistorisk forskning
och en presentation av viktiga forskningsområden.35
Som exempel på teman som tagits upp i
gruppens forskning och kring vilka symposier
organiserats kan nämnas skogen och vattnet,
skogen och kriget, information och utbildning
om skogsfrågor, skogvaktarnas historia samt
den sjuka skogen från 1600-talet och fram till
idag. Samtliga dessa symposier har resulterat
i mer eller mindre omfattande publikationer.
Karakteristiskt fö r ansatserna har varit det
långa tidsperspektivet och försöken att samla forskare från vitt skil da discipliner, i en del
fall även praktiker.36
Det långa tidsperspektivet är också utmärkan de för ett annat v ikt igt inslag i fransk
skogshistorisk forskning, de regionala monografi erna. Dessa knyter naturligt an till en
stark tradition av regionala studier med ambition att anlägga ett helhetsperspektiv inom
historisk och geografisk forskning i allmänhet. Som exempel på regionala skogshistoriska studier kan nämnas C Fruhaufs stud ie av
skogens omvandling från bondeskog till kommersiellt utnyttjad skog under en 300-årsperiod i ett område i mellersta Pyreneerna,
Foret et societe (1 980), och A Brosselins, l a
foret bourguignonne (1987). Av dessa är Fruhaufs arbete det mest nydanande eftersom
han söker frigöra sig från den äldre skogshistoriska forskningens strikta disciplinuppdelning.
Forskningen var länge antingen ekonomisk-historiskt inriktad, med tonvikt på rättsliga och
administrativa förhållanden, eller dominerades av ett naturhistoriskt perspektiv. Fruhauf
söker förena dessa två perspektiv. Hans analys
av skogslandskapet tar hänsyn till såväl skogens naturliga dynamik som människans ingrepp i den. Dessa ingrepp placeras i sin tur in
i sina ekonomiska och sociala sammanhang.37
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Liksom i andra länder har vitaliseringen av
den franska skogshistoriska forskningen i
mångt och mycket skett genom att tidigare
rätt strikta gränslinjer mellan discipliner och
traditioner överskridits. Den skogshistoriska
forskningens perspektiv har därigenom kunnat vidgas. I det franska fallet har historiker
och samhällsvetare spelat en större roll för
forskningens v italisering än vad de förefaller
ha gjort i Storbritannien, där företrädare för
historisk ekologi i högre grad bidragit till att
förnya forskningen.

Skogshistorisk forskning i
Storbritannien
Skogshistoria har varit ett marginellt ämne
inom den brittiska akademiska världen.
Skogshistorisk forskning har aldrig haft en
central ställning inom någon disciplin. Till
stor del har det som skrivits om skogsbruk
utgått från en snäv definition av detta. Den
kan ha innefattat de kungliga jaktskogarnas
historia under medeltiden eller den vetenskapliga skogshushållningens framväxt. Geografer och historiker tenderade länge att betrakta skogarna rätt och slätt som ett område
från vilket jordbruksmark kunde erövras snarare än en markanvändningsform värd att studera för sin egen skull. Skogen var först och
främst en jordbank för jordbruket. Den socialhistoriska forskning som sysslat med skogens
invånare och brukare har betraktat skogen
som en scen för sociala konflikter men samtidigt som något oföränderligt. Det är först under de senaste 25 åren som det har växt fram
en skogshistorisk forskning där samspelet
mellan människan/samhället och skogen står
i centrum. Därmed har forskningen också
kommit att ta de första stegen mot en högre
grad av självständighet gentemot traditionella discipliner.
I den skogshistoriska forskningen om Storbritannien möter vi samma traditioner som
återfinns i andra länder. Det finns en jägmästarlinje, dvs professionella skogsmän som
ägnar sig åt skogshistorisk forskning, kanske
främst åt sådana ämnen som skogsplanteringens historia och den vetenskapliga skogs-
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hushållningens framväxt. En lång rad historiker har ägnat sig åt att skriva skogshistoria,
med tonvikt på samhällets nyttjande av skogens resurser. Till historikergruppen skall
man också räkna det betydande antal lokalhistoriker som i sina studier kommit att skriva om enskilda skogars historia. Den naturvetenskapliga forskningstraditionen finns också
representerad i Storbritannien av biologer
och ekologer. Länge arbetade dessa traditioner åtskilda från varandra och med ett minimum av ideutbyte. Denna situation har emellertid förändrats under de senaste årtiondena.
Den som är intresserad av att lära känna
Storbritanniens skogshistor ia kan inte välja
mellan en uppsjö av introducerande ver k. 0
Rackhams Trees and Woodland in the British
Landscape torde vara den bästa introduktionen. En i flera avseenden smalare översikt är
N D G James' A History ofEnglish Forestry. För
Skottland finns M L Andersons väldiga tvåbandsverk, A History of Scottish Forestry, och
för Wales W Linnards Welsh Woods and Forests:
History and Utilization. Irlands skogshistoria
presenteras i E McCracken, The frish Woods
Since Tudor Times.33

I den presentation som följer har jag lagt
tonvikten på forskning om Englands skogshistoria och på forskning som tar sin utgångspunkt i eller tydligt anknyter till den historiska forskningstraditionen. Detta innebär att
den rent naturvetenskapliga skogshistoriska
forskningen lämnats åt sidan. Liksom i d et
föregående avsnittet är det främst viktiga teman i forskningen som presenteras, teman
som ordnats kronologiskt. Med hjälp av dessa
teman får läsaren stifta bekantskap med skogens ekonomiska, politiska, sociala och ekologiska histor ia. Även skogens idehist ori a
kommer att kort beröras.

Skogen under medeltiden
De stora förändringar som de engelska skogarna genomgick under medeltiden har utgjort ett viktigt inslag i den skogshistoriska
forskning som sysslat med denna period. Diskussionen har gällt såväl skogarnas areal som
deras typ och geografiska fördelning. Resultatet har blivit en tämligen god bild av skogens

Hjortjägare samlade för jakt med hundar och nät. Ur Thomas Hinde, Forests of Britain, London 1985.

fördelning och nyttjande under de förhållandevis väldokumenterade århundradena efter
den normandiska erövringen. Däremot är bilden långt ofullständigare vad gäller den föregående perioden. Länge dominerade uppfattningen att en markant ekonomisk och befolkningsmässig nedgång följde på den romerska
administrationens sammanbrott. De anglosaxiska bosättarna mötte enligt denna tolkning ett jungfruligt skogslandskap som erövrat tidigare odlad mark. Senare kom forskningen att starkare betona kontinuiteten mellan den romerska och den saxiska perioden
och hävda att störningarna av landsbygdsekonomin var långt mindre än man tidigare
antagit. Under senaste 20 åren har emellertid
den äldre uppfattningen kommit att återupprättas. En rad studier visar att odlad jord
övergavs i stor skala mot slutet av den romerska perioden och gradvis återgick till att
bli skogbevuxen på 400- och 500-talen. Enligt
en kvalificerad gissning var ca en tredjedel av
England skogbevuxet mot slutet av 500-talet.
Därefter följde en period av massiv skogsröj-

ning för odling och vid 1000-talets slut var troligen endast 15 procent av landets areal skogbeklädd. Överföringen av skog till odlad mark
fortsatte sedan under de följande århundraden under trycket av en växande befolkning.
Vid mitten av 1300-talet beräknas endast 10
procent av arealen ha varit skog.39
Ett annat viktigt tema i forskningen om
medeltidens skogar har varit vilka former
skogsutnyttjandet tog och vilka skötselmetoder som tillämpades. Studier av markanvändningen, utförda främst av Rackham, visar att
betesskogar och skottskogar dominerade, troligen med viss övervikt för de sistnärnnda.40
Användningen av skogens produkter och
skogens betydelse i försörjningen och vardagslivet utgör ett viktigt område för historiska studier. Viktiga teman har varit det mångsidiga utnyttjandet av skogen och dess betydande finansiella värde för sina ägare. Dess
produkter gav husrum och värme åt samhällets alla lager och försåg en rad tillverkningsindustrier med råmaterial och bränsle. Skogsmarken tjänade som betesmark för kreaturen
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och utgjorde ofta den enda formen av allmänn i ng som stod öppen för kreaturen. Undersökningarna sträcker sig från efterfrågan på
stor a timmerträd för byggande av väderkvarnar och kyrkor till användning av träaska för
tillverkning av såpa.41
Trots tillbakagången spelade skogen en
viktig roll för den regionala ekonomin i många
delar av landet. Studier av bondehantverkare
i de medeltida skogarna visar att skogarnas
ekonomi och bondeekonomin i skogsområdena var m er komplexa än vad man tidigare antagit. Under 1200-talet och det tidiga 130(}.talet
var skogarna platsen för en livaktig industriell verksamhet. Där fanns timmerhuggar e och
kolare, gruvarbetare och smeder liksom hantverkare av olika slag, som alla var beroende
av skogen som källa till råmaterial och bränsle. Många bönder i sådana områden kombinerade ett småbruk med deltidssysselsättning i
skogen.42
Handeln med timmer och ved spelade en
viktig roll r edan i den medeltida ekonomin.
Där det fanns skog had e inte alla r ätt att utnyttja den och rätt stora omr åden kunde sakna skog. Därtill kom att efterfrågan på vissa
trävaror ofta inte kunde tillgodoses lokalt. Det
finn s emellertid ingen större studie av handeln med och marknaden för ved och timmer
under medeltiden utan enbart lokala undersökningar. En nyligen publicer ad studie av
Londons försörjning med ved under 1300-talet
kartlägger timmer- och vedhandelns betydelse och åt erverkningar på skogsbruket. Återverkningarna var naturligtvis särskilt betydande nära stora befolkningskoncentrationer
som London m ed ca 80 000 invånar e runt
1300. Vedproduktion i omlandet var en del av
en bredare skogsbruksstrat egi. 1 den ingick
produktion av byggnadstimmer från fullvuxna träd, av ved och st örar från mindre t r äd
och grenar. Därtill skall läggas att skogsmarken användes för bete av kreatur och för uppfödning av ollonsvin. I omr åd en med goda
transportmöjligheter till större marknader
kom produktion av ved och virke att dominera över mindre intensiva användningar. Trots
stigande befolkning under 1300-t alet tycks
London-regionen ha haft tillräckli g produk268

tionskapacitet för att klara vedför sörjningen
liksom andra typer av efterfrågan. Viss export
över kanalen förekom också. 1omlandet växte det fram zoner som var specialiserade på
vedproduktion för Londons behov.4 :1
De rättsliga regler som styrde eller försökte styra nyttjandet av skogarna har utgjort ett
viktigt tema i forskn ingen om medeltidens
skogar och skogshushållning. Större delen av
skogsmarken ägd es av best ämda personer
men andra personer eller grupper hade mer
eller mindre omfattande samfällda nyttjande-r ättighet er inom d en. En del skogar var allmänningar med nyttjanderätt för v issa socknar eller gods medan ett fåtal var rena privatskogar. Regleringen av nyttjandet i skogar med
mer komplexa rättighetsmönster har undersökts i någr a studier. Viktiga frågor har varit
vilka nyttjanderättigheter som förekom, v ilka
som innehad e dessa r ättigheter och hur reglerna påverkade nyttjandet, framför allt under
tider d å trycket på skogarna ökade. Studierna
visar hur regelverket byggdes ut och kontrollen av efterlevnaden skärptes under perioder
av ökat tryck på skogarna. En studie av ett
skogsområcle i Kent följer denna process i d etalj. 1ett första steg reglerade kungen skogsutnyttjandet i hela lokalbefolkningens intresse. Under en efterföljande fas övertog god sherrarna elen reglerande funktionen i förhållande till sina underlydande. Under den sista
fasen strävade god sherrarna efter att omvandla sina skyldigheter att reglera nyttjandet till äganderättigheter över skogen. En
undersökning av allmänningsrätter i Staffordshires skogar under 120(}.talet och tidigt 130(}.
tal klarlägger den kamp om dessa rättigheter
som följde i spåren av befolkningsökningen
och godsägarnas strävan att st ärka sin kontroll över skogarna.44
Allmänningsrätter och kampen om dessa
var också v iktiga i de kungliga jaktskogarna
("forests"). Dessa skogar var ett viktigt inslag
i d en medeltida skogshushållningen. En såd ant område var inte en skog i bokstavlig
mening utan ett område som var underkastat
särskilda lagar, som avsåg att skydda jaktdjur.
Inom d etta område fanns skog men också
andra markanvändningstyper. Till och med

städer kunde ingå i dem. Systemet växte fram
under andra hälften av 1000-talet och etablerades under första hälften av 1100-talet.
Dessa kronoskogars historia har kartlagts i en
rad studier av enskilda skogar. Därtill kommer att lagstiftningen och förvaltningen undersökts i flera separata studier.45 I andra har
det mångsidiga nyttjandet av de kungliga jaktskogarna och aristokratins jaktparker betonats. Hjorthållningen i dessa skogar var integrerad med en rad andra användningar.46
Sammantaget ger forskningen en god bild
av den stora betydelse som skogen hade i
den medeltida engelska ekonomin och i vardagslivet på landsbygden. Parallellt med att
denna bild blivit fullständigare har forskningen kunnat visa hur intensivt och omsorgsfullt
mycken skogsmark sköttes och hur många
olika, och ibland konkurrerande, utnyttjanden förenades med varandra i komplexa system. Den som framför andra har bidragit till
denna ökade förståelse är biologen O Rackham.47

Skogsbristen under den tidigmoderna
epoken
I engelsk historisk forskning dominerade
länge uppfattningen att senmedeltiden och
den tidigmoderna perioden präglades av en
tilltagande skogs brist förbunden med industriell och militär expansion samt med röjning
av skog för odling. Liksom i andra europeiska
länder kom en stadigt stigande ström av klagomål över skogens tillbakagång eller dess
fullständiga ödeläggelse. Oron över skogens
tillbakagång kom till uttryck i skogslagstiftning som syftade till att skydda det som återstod av skogarna. Lagstiftning som avsåg att
skydda återväxten mot betande kreatur tillkom redan i slutet av 1400-talet. På 1540-talet
stiftades sedan lagar som sökte trygga den
framtida skogstillgången genom att föreskriva
att ett visst antal träd per hektar måste lämnas vid avverkning och att avverkade områden skulle inhägnas för att skydda återväxten
mot betande kreatur. Också röjning av skog
till åker och äng förbjöds. Oron över landets
skogar och timmerresurser kom också till
uttryck i ett växande antal publikationer un-

der 1600-talet. I dessa lade författarna fram
ambitiösa planer för nationella skogsplanteringskampanjer och spekulerade över värdet
av den förväntade avkastningen av sådana
planteringar. Ett tidigt exempel ger Arthur
Standishs skrift The Commons Complaint
(1611) där han diskuterade åtgärder för att
förhindra den allmänna ödeläggelsen av kungarikets skogar. Strax efter mitten av århundradet (1664) publicerade sedan John Evelyn
Sylva or A Discourse on Forest-Trees, som
snabbt blev standardverket för de trädplanteringsprojekt som kom att bedrivas.48
Bilden av tilltagande knapphet och skogsbrist under trycket av växande efterfrågan på
skogsprodukter har starkt ifrågasatts i senare
forskning. Rackham och andra har sökt visa
att skogarna i östra och södra delarna av England var en omsorgsfullt skött, förnybar resurs,
som uppvisade en anmärkningsvärd kontinuitet som källa till såväl bränsle som byggnadstimmer. Det rörde sig främst om skottskogar
med överståndare. Skottskogarna gav årlig
avkastning av ved och klenvirke medan de
stora träden gav timmer med längre intervalJ.49
Ett viktigt inslag i diskussionen om trycket
på skogarna och skogs bristen har varit förhållandet mellan industrins tidiga expansion och
skogstillgången. En livlig debatt har förts om
framför allt järnindustrins inverkan på skogen
och om skogstillgången som restriktion på
dess expansion med traditionell teknik.
Länge rådde uppfattningen att den engelska träkols baserade järnindustrins lokalisering och utveckling bestämdes av bränsletillgången och de lokala anläggningarnas tendens att uttömma sina bränslekällor, dvs sina
skogar. Järnbruken sägs ha skövlat Englands
skogar mellan 1550 och 1700. Skogarna försvann och följderna skulle ha blivit skogsbrist, höga priser, restriktiv lagstiftning, omlokalisering av industrier och användning av
nya metoder som gjorde det möjligt att ersätta träkol med koks som energikälla för järnindustrin. Denna version av historien slutar
med att de engelska järnbruken, sedan de
gjort slut på Englands skogar, begick ekonomiskt självmord genom att förbruka de åter-
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stående skogarna i Skottland och på Irland.
Järntillverkarnas aptit på bränsle påstods ha
varit så stor att industrin på 1700-taJet hade
uttömt sin skogstillgång. Följden skulle ha
blivit att talrika masugnar och hamrar fick
läggas ner. Järnindustrin kom sedan enligt
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Titelblad till John Evelyns Sy/va, publicerad i
sin första upplaga år
1664. Boken skrevs efter det att den brittiska
flottans ledning tagit
kontakt med Royal Society för att diskutera
bristen på timmer.

denna tolkning att räddas från en långsam
undergång genom introduktionen av koks
som bränsle i början av 1700-talet. Järnindustrins energibas kom härigenom att kraftigt
skilja sig från den som dominerade i övriga
delar av Europa, där den t räkolsbaserade

järnproduktionen med få undantag översteg
den koksbaserade ända in i andra hälften av
1800-talet.50
Denna traditionella bild har ifrågasatts i
senare forskning, som hävdar att den träkolsbaserade järnindustrins nedgång i England
berodde på andra faktorer än brist på bränsle. Den menar att träkol kom från skottskogar
och måste tillverkas lokalt. Järnbruken var
inga kortvariga anläggningar utan etablerades ofta av skogsägare för kontinuerlig drift
på grundval av särskilda kolningsskogar. Industrins nedgång berodde enligt detta synsätt inte på ett slags ekonomiskt självmord,
som innebar att bruken uttömde sina skogstillgångar, utan på konkurrens från främst
Sverige med bättre malm och billigare arbetskraft. Koks ersatte träkol därför att dess arbetskostnader var lägre, men substitutionen
skedde över en lång period. De bränsleintensiva industrierna var förlagda i eller nära skogarna därför att järnmalm och färdiga produkter var lättare att transportera än träkol. Dessa
industrier innebar ovälkomna störningar för
lokalsamhället och var därför ofta impopulära.
Industriidkarna hade råd att köpa upp skog
och därmed minskade tillgången på billigt
bränsle för lokalbefolkningen. Men de sysslade inte med att ödelägga skog utan med skörd
av skottskog. Företrädare för omtolkningen
hävdar att om teorin att industrierna ödelade
skogarna vore riktig, skulle mindre av den
medeltida skogen ha funnits kvar i områden
där industrin verkade än i andra områden.
Empiriska undersökningar visar emellertid
att raka motsatsen var fallet. Skogarna försvann eller krympte kraftigt i områden där
jordbruket genomgick omvandling och blomstrade. Nästan överallt där större skogar överlevt, har det funnits en industriell verksamhet
som skyddade skogen mot jordbrukarnas
anspråk.5I
Revideringen av tesen om bränsle- eller
skogsbrist har lett till slutsatsen att den brist
som förekom var en strikt lokal och begränsad företeelse. Samtidens klagomål över skogsbrist återspeglade dåligt organiserade transporter eller låga priser snarare än fysisk resursbrist. Skogstillgången var ofta tillräcklig

för att täcka den lokala efterfrågan på bränsle och andra produkter men ineffektiv administration, transportsvårigheter och brister i
marknadssystemet försvårade den lokala försörjningen.52
Den reviderade tolkningen har dock inte
fått stå oemotsagd. Kritiker har pekat på att
den engelska järnindustrins expansion under
andra hälften av 1600-talet mötte svårigheter
som kom till uttryck i kraftigt stigande träkolspriser. Stigande efterfrågan på järn mötte kraftigt ökade marginalkostnader i produktionen
till följd av de begränsningar som fanns i fråga om bränsle och vattenkraft. På grund av de
höga marginalkostnaderna kunde den inhemska industrin inte konkurrera med importen.
Även om den inhemska industrin var väl försörjd med bränsle under de givna förutsättningarna gällde detta inte längre i en situation
där förutsättningarna hade ändrats till följd
av kraftigt ökad efterfrågan.53
I ett vidare perspektiv har den industriella
revolutionen tolkats som en reaktion på en
energibrist som plågade ekonomin. En kraftig
befolkningsökning intensifierade behovet av
att förändra ekonomins energibas från träbränsle till fossilt bränsle. Under andra hälften
av 1700-talet var trycket på produktionsfaktorn jord - inklusive den skogbevuxna jorden
- starkt och växande. Bristen på skogs produkter var central i denna obalans. England hade
vid denna tid en avancerad organisk ekonomi, men en ekonomi där konkurrensen mellan
alternativa användningar av jorden, och av
skogsprodukter, var stark. En näringsgren
kunde expandera enbart på bekostnad av en
annan, så länge ekonomins bas förblev organisk. Det som möjliggjorde den engelska ekonomins expansion var en övergång till ett partiellt och växande beroende av icke-organiska
energilager snarare än av organiska flöden. 54
Ett annat exempel på traditionella uppfattningar som kommit att ifrågasättas är föreställningen att skogens historia i Storbritannien har dominerats av sjöfarten och skeppsbyggeriet. Allt sedan Evelyns dagar har skeppsbyggeriet över århundradena ansetts utöva
ett starkt inflytande på skogstillgången, ett
inflytande som berörde snart sagt varje skog
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i landet. Undersökningar av enskilda skogars
historia visar emellertid att skeppsbyggeriet
bara var en bland många användningar av
timmer. Skeppsbyggnadsverksamheten som
stor träförbrukare var en kortlivad företeelse,
huvudsakligen lokaliserad till perioden 17501850 då det totala tonnaget ökade enormt. De
klagom ål över brist på timmer som hördes
redan tidigt berodde enligt dessa studier på
bristande organisation eller transportsvårigheter, snarare än på brist på träd. Under 1700talet märks inga tecken på att inhemskt trä
skulle ha ersatts med importerat eller att man
skulle ha tvingats till sparsamhet i materialanvändningen, trots att krigsfartygen med
undantag för mastvirket byggdes nästan uteslutande med brittiskt timmer, företrädesvis
ektimmer.55
Den nyare forskningen om den förindustriella periodens skogshistoria har lyft fram utnyttjanden som ofta förbisetts. Ett sådant är
användningen av ekbark för garvning inom
läderindustrin, en verksamhet som hade
minst lika stor betydelse för ekskogarna som
skeppsbyggeriet. Mellan 1780 och 1850 var
garverierna inte bara en verksamhet som använde biprodukter av avverkningar för andra
ändamål utan en storindustri, vars förbrukning av ek var större än förbrukningen vid
flottans och handelssjöfartens varv. I de mer
höglänta delarna av Storbritannien kom garverierna att konkurrera ut varven. Tiotusentals tunnland skogsmark avsattes som tågskog, där timmerproduktionen fick vika för
att en större barkproduktion skulle erhållas.56

Skogens socialhistoria
Liksom i fransk historisk forskning finns i den
brittiska ett intresse för skogens socialhistoria, framför allt för intressemotsättningar kring
skogens bruk. Tonvikten har legat på skogens
folk, på grupper som o fta fick en väsentlig del
av sin försörjning från skogen. I studi er av
perioden 1550-1650 har tidigare rätt okända
nyttjare av de engelska skogarna trätt fram.
Studierna beskriver skogsregioner, där det
fanns ett betydande antal personer som antingen arbetade i landsbygdsindustrier, inriktade på att föräd la skogens och åkerns pro-
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<lukter, eller var självständiga hantverkare.
För dessa grupper var sedvanerättigheter till
ved och virke samt rätt till bete och and ra
sätt att nyttja skogen ett nödvändigt komplement till andra inkomstkällor. Därtill kom
personer som saknade anställning och som
för sin försörjning var helt beroende av sedvanerättigheter. I dessa skogsområden utspelades en rad konflikter kring skogen. Under
tidigt 1600-tal kom de engelska skogarna att
bli skådeplat s för ovanligt häftiga konflikter,
som på sina håll växte till uppror. Befolkningstillväxt och snabb industriell expansion skapade starka sociala spänningar kring utnyttjandet av skogarnas resurser. Urholkning eller
avskaffande av traditionella nyttjanderättigheter möttes med protester, som stundtals
blommade ut i revolter. Just i dessa sammanhang framträder klart vilken livsavgörande
betydelse skogen hade för stora gruppers
försörjning. Skogen var verkligen fattigmans
kappa.
Traditionella nyttjanderättigheter till skogsmark eller allmänningsrättigheter har utgjort
ett viktigt inslag i socialhistoriska studier av
skogarnas folk. Dessa har varit inriktade på
att kartlägga vilka rättigheterna var, vilka som
innehade och utövade dem samt vilken betydelse de hade för sina innehavare. En annan
viktig fråga har gällt försök att reglera utövandet av sådana rättigheter, särskilt under perioder av tilltagande tryck på skogsmarken. I
en hel del fall kom kontrollsystemen att bryta samman när trycket på resurserna blev
starkt och alla nyttjare försökte ta för sig så
mycket som möjligt av en krympande resursbas. En rad undersökningar ger vid handen
att rätten att nyttja skogen, inte minst rätten
till skogsbete, var en integrerad del av de
kringliggande byarnas ekonomi. Tillgången
till skogsbete gjorde att småbrukare kunde
hålla åt skilligt fler kreatur än vad som annars
skulle ha varit möjligt. En riktning inom denna forskning betonar särskilt att dessa rättigheter gav många jordlösa personer möjligheter att skaffa sig delar av sin försörjning utan
att vara beroende av en arbetsgivare. De gav
personerna ett mått av självständighet och
hade därför stort socialt värde.57

Trä/wlsframställning
under 1600-talet såsom
den skildras i Evelyns
Sy/va. Bilden visar de
olika stadierna i byggandet av en kolmila.

Som framgår av Mannings studie av sociala protester och folkliga revolter under 1500och första hälften av 1600-talet skedde ett inflöde av folk till områden med betydande
skogsarealer, vilket ökade trycket på skogarna och därmed konflikterna mellan olika nyttjargrupper. Byarna i skogsbygderna var som
regel mer öppna för inflyttning än byar i områden där åkerbruket dominerade. En snabb
befolkningsökning kan iakttas redan i början
av 1500-talet och den följdes ofta av framväxten av nya näringar som sysslade med att
förädla skogens produkter. Framställning av
skeppsbyggnadsvirke, stängselvirke, kalkbränning, kolning och pottasketillverkning är
några exempel. Den del av befolkningen som
var sysselsatt i dessa verksamheter var starkt
beroende av allmänningsrättigheter, som gav
dem kompletterande försörjningskällor. Därtill kom att landsbygdsindustrin inte förmådde absorbera hela befolkningstillskottet. Rätt
stora grupper kunde inte sysselsättas i binäringarna utan tycks ha levt nästan helt på
att utnyttja allmänningsrättigheter. Följden
blev växande konflikter om dessa rättigheter
mellan befolkningsgrupper.58
Studier av främst kronoskogar ger vid handen att en annan källa till konflikter var användningen av skogen för industriella ändamål. Gruv- och metallindustrin ställde stora

krav på den lokala skogstillgången. Dessa industriers expansion kom i konflikt med lokalsamhällenas traditionella nyttjanderättigheter. Förlust av rätt att samla vedbränsle eller
ta byggnadsvirke möttes av protester. Det
myndigheterna kallade skogsstöld blev ett
försök att återupprätta traditionella rättigheter. Efter mitten av 1600-talet förekom det
att de som ansåg sig ha traditionell nyttjanderätt till skogen i organiserad form tog för sig
av skogens timmer. 59
Kronans skogspolitik under perioden 15501650 var en viktig anledning till protester och
dessa har kartlagts i en större undersökning
av Sharp. Den brittiska kronan hade konstant
ebb i kassan och sökte efter nya inkomstkällor. Ett sätt att öka statsinkomsterna var att
dela och sälja kronoskogar. Vid försäljningarna kompenserades enbart de nyttjare av kronoskogarna som också innehade jord. Den
stora gruppen nyttjare som saknade jord eller
bara innehade obetydligt med jord, men som
i kraft av sedvanerätten nyttjat skogarna, utestängdes från tillträde till skogen. Detta innebar att de grupper som var starkast beroende
av skogen inte erhöll någon kompensation
eller enbart otillräcklig sådan. I de västra delarna av landet blev reaktionen på denna politik en serie uppror under 1600-talets första
hälft. Deltagarna i dessa uppror var framför
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allt fattiga, jordlösa eller praktiskt taget jordlösa grupper som erhållit otillräcklig kompensation vid delningarna. För kronans tjänstemän och de större markägarna, som ville skaffa sig bättre kontroll över skogarnas resurser
och invånare, framstod dessa grupper som
en oregerlig massa av lättingar. Skogarna betraktades som "grogrund och drivhus för tröghet, lättja och elände".60
Skogen förblev en scen för utdragna sociala konflikter också under 1700-talet och dessa
har utgjort ett centralt inslag i en rad studier.
Uppfattningen att den var ett tillhåll för laglösa
och en bas för farliga brottslingar kom därför
att leva kvar. Allmänningsrätterna kom alltmer att ifrågasättas och avskaffas under 1700talets skiftesreformer. Protester förekom och
var förhållandevis vanliga men slog sällan
över i lokala upprorsrörelser av det slag som
präglat delar av 1500- och 1600-talen. Det var
som tidigare främst de jordlösa grupperna på
landsbygden som drabbades när allmänningsrätter avskaffades. Deras sedvanemässiga nyttjande erhöll enbart svagt stöd eller inget stöd alls när rättigheterna definierades om
i samband med skifte eller delningar.61 Lokala
undersökningar visar emellertid att arrendebönder med sedvanerätt att nyttja godsägarens skogsmark i många fall med framgång
lyckades försvara dessa rättigheter i domstolar mot jordägarens försök att vinna exklusiv
kontroll över skogen.62 Strävanden att definiera exklusiva rättigheter över skog och mark
kom inte minst fram i den sk Black Act av år
1723, som riktades mot tjuvjägare, tjuvfiskare
och skogstjuvar. Kriminaliseringen av sedvanerättsligt nyttjande av skogarna har undersökts i ett antal studier av engelska skogar.63
Den socialhistoriskt inriktade forskningen
om skogens nyttjande och konflikterna kring
detta utgår med få undantag från att skogsekosystemen utgjorde konstanta ramar inom
vilka nyttjargrupperna verkade. Skogens roll
är att vara skådeplatsen för sociala konflikter.
Det som saknas är analyser av hur de förändrade sociala förhållandena samspelade med
skogens ekologiska förhållanden i processer
som ledde till varaktiga omvandlingar av
skogsmiljön. Bara ett fåtal studier utgår från
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att skogsekosystemen var dynamiska och att
människornas nyttjande av dem var en del av
denna dynamik. Sådana undersökningar visar
att omvandlingen kunde gå i olika riktning.
Under vissa förutsättningar kunde mångsidigt
nyttjande (hjortjakt, bete och timmerprodukt ion för flottans behov) samexistera utan att
skogens långsiktiga avkastningsförmåga hotades. Förutsättningen var att detta mångsidiga
nyttjande underkastades en fungerande reglering. När så inte var fallet och trycket på
skogarna ökade försämrades skogstillståndet
snabbt.64

Skogen i den industriella ekonomin
Under den tidiga industrialiseringen i England
hade skogsråvaran, inte minst i form av träkol, stor betydelse. Industrialiseringen påverkade under denna fas skogsbruket och skogen. En undersökning av ett gods i Yorkshire
visar att det fanns ett direkt samband mellan
stigande lönsamhet i skottskogsbruk för träkolsproduktion och betesskogens nedgång.65
Framväxten av en industriell ekonomi baserad på fossila bränslen och delvis nya råvarukällor innebar emellertid att skogens roll kom
att drastiskt förändras. Det större sammanhang inom vilket denna rollförändring ägde
rum har skildrats av ekonomhistorikern E A
Wrigley. Han belyser hur drastisk förändringen var genom att beräkna den areal skog som
skulle ha behövts för att producera den mängd
energi som runt 1800 åstadkoms med hjälp av
kol. För att den energimängden skulle ha kunnat framställas med skogens hjälp skulle ca
hälften av Englands areal ha behövt vara
skogbevuxen. Vi vet att den faktiska skogsarealen låg på nivån 5- 7 procent. Skogens
betydelse kom att minska ytterligare längre
fram under 1800-talet i och med att träet ersattes av järn och stål i flottans fartyg. 66
Skottskogsbruket nedgång och orsakerna
bakom denna var länge otillräckligt utforskade frågor. Strax efter 1900 visar en undersökning att ca en tredjedel av Englands skogsareal var skottskog. Därefter följde ytterligare
nedgång. Också betesskogarna drabbades av
tillbakagång, fast tidigare än skottskogarna.
De var en måltavla för den engelska skiftes-

rörelsen och när de väl hade delats och inhägnats kom skogen att huggas ner, med få undantag.67
Bilden av vad som hände med Englands
skogar efter mitten av 1700-talet har emellertid visat sig vara mer komplex än så. Skottskogsbruket drabbades inte omedelbart av
nedgång när efterfrågan på träkol kraftigt
minskade. Nyare studier av bland andra Collins tyder på att skottskogsarealen inte gick
tillbaka mellan 1750 och 1850 och att den i en
hel del regioner var större 1850 än tidigare. En
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traditionell form av skogsbruk tycks ha överlevt trots att efterfrågan från dess störste avnämare, den träkolsbaserade järnindustrin,
minskade mycket kraftigt. Det som skedde
var att alternativa användningar av skottskogsbrukets produkter expanderade under
industrialiseringens första fas. Den växande
efterfrågan kom från jordbruket, från industrin och från hushållen. Jordbruket behövde
virke för stängsel och fårfållor samt för redskapstillverkning. En viktig användning av
skottskogens produkter var humlestörar, som
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blev den viktigaste skogsprodukten i stora
delar av sydöstra England. Bakom låg en kraftig expansion av humlearealen, som ökade
från ca 6 000 hektar runt 1700 till nästan
30 000 hektar på 1870-talet. Industrin efterfrågade bland annat ekbark för garvning, ämnen
till tunn band, packkorgar och spolar. Hushållen köpte borstar och kvastar, korgar och träskor. I regioner med god efterfrågan på skogsprodukter kom skogsägarna att uppleva en
period av välstånd mellan 1790 och 1850. Enligt denna tolkning kom den industriella revolutionen och jordbruksrevolutionen inte att
undergr äva det traditionella skogsbruket
utan kom snarare att vitalisera det. Skogsskötseln blev mer professionell, intensivare
och mer specialiserad än tidigare. Efter mitten av 1800-talet drabbades emellertid skottskogsbruket av nedgång under trycket av frihandel och billig import samt konkurrens
från fabriksindustrins produkter. 611
Lokala undersökningar visar att betydande
variationer förekom inom ramen för den allmänna bild som tecknats av Collins. I en studie av sydvästra delarna av Yorkshire framträder ett annat mönster. Skottskogsbrukets
gyllene tidsålder inträffade där på 1600- och
1700-talen på grundval av träkolsproduktion
för järnbruken. Under 1800-talet minskade
sedan marknaden för träkol, även om vissa
delar av den bestod , liksom delar av marknaden för andra av skottskogsbrukets produkter. Dessa kvarvarande marknader var emellertid inte tillräckligt stora fö r att bära upp
skottskogsbruk av den tidigare omfattningen.
Följden blev att mer och mer av skogen omvandlades till timmerskog och att skogsplantering kom att ske i större omfattning än tidigare.@
Intresset för skogsplanteringens historia
har gällt inte bara den omvandling som kan
sättas i direkt samband med den ekonomiska
utvecklingen i stort utan har även innefattat
undersökningar av skogsplanteringens tidiga
historia i England. I dessa undersökningar har
aristokratins trädplanterande och motiven
bakom dess projekt utgjort ett viktigt inslag.
Bakom vurmen för trädplantering bland 1700talets godsägare har en komplicerad bland-
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ning av social självmedvetenhet, estetiskt sinne, patriotism och vinstmöjligheter på lång
sikt urskilts. Under 1700-talet blev plantering
av skogsträd en typisk sysselsättning för jordägare som ville förbättra sin egendom. Mellan
1740 och 1850 genomfördes en rad storskaliga
skogsplanteringar, inte minst av barrträd?'
Trädens och planteringarnas symboliska
betydelse har också diskuterats i studier av
trädplanteringsprojekten. Redan under 1600talet var analogin mellan stora familjer och
stora träd, som både skuggade och beskyddade lägre stående exemplar, väl etablerad. Aristokratin beskrevs som "de stora ekar som
skuggar ett land". Träden framstod som ett
sorts familjemonument och uppfattades som
personliga för ägaren och hans familj. Detta
kom till uttryck i filosofen Jeremy Benthams
förslag att de högre stånden på landet borde
balsamera sina för fäder och placera dem i
alleer, omväxlande med träd. Identifikationen
mellan ägaren och hans träd framkommer
också när den missnöjda allmogen högg ner
prydnadsträd som ett sätt att komma åt deras
ägare.71
Skogsplanteringarnas växande betydelse
betydde också att den traditionella kunskapen om skogsskötselmetoder började vika för
den vetenskapliga skogshushållningens ideer.
Kun skapen om de traditionella metoderna
kom därmed att till stor del gå förlorad . De
har rekonstruerats i en viktig del av den moderna skogshistoriska forskningen, med Oliver Rackham som portalfigur.72 Den vetenskapliga skogshushållningens framväxt och
etablering i England är förhållandevis väl dokumenterad . Den bästa samlade bilden ger
James' verk, A History of English Forestry. James skildrar hur det engelska skogsbruket
mot slutet av 1800-talet kom att påverkas av
den tyska skogsvetenskapen. Detta skedde
genom att tyska jägmästare kom att få stort
inflytande på skogsskötseln i delar av det britti ska imperiet. Flera tyska jägmästare kom
också att sprida den moderna skogsskötselns
budskap i England. Skogsskötseln kom därmed att inriktas på skogsodling av barrträd
och främmande träclslag kom att införas från
Nordamerika efter mitten av 1800-talet. 73

Skogens och skogsbrukets historia under
1900-talet har inte blivit föremål för någon
mer omfattande forskning. Perioden behandlas i allmänna översikter men antalet studier
som går på djupet är tämligen få. Under första
världskrigets avspärrning kom inriktningen
på plantering av barrskog att förstärkas och
nya instrument för en statlig skogspolitik att
utvecklas. Gamla skogsbrukstraditioner fick
alltmer vika för nya metoder. Skogspolitiken
kom att inriktas på plantering bedriven i statlig regi och reglering av det privata skogsbruket genom rådgivning och ekonomiskt stöd.
Instrumentet för den nya politiken blev The
Forestry Commission. Målet var att öka landets självförsörjningsgrad med skogsprodukter och att skapa sysselsättning. Denna skogspolitik behandlas i en nyligen publicerad historik över The Forestry Commission. Politiken har utsatts för en kritisk granskning av
skogshistoriker som menar att naturvårdshänsyn borde spela en mer framträdande roll
i den skogs politiska diskussionen och att den
skogshistoriska forskningens resultat är av
stor betydelse i det sammanhanget. 74

Engelsk skogshistorisk forskning
idag
Den skogshistoriska forskning förde länge en
rätt tynande tillvaro i England och följde i
stort traditionella hjulspår. Företrädare för
skogs professionen, för historisk forskning och
för biologisk eller ekologisk forskning arbetade oberoende av varandra med skogshistoriska frågor. Under senare år har forskningen
emellertid vitaliserats och den som framför
andra bidragit till denna vitalisering är Oliver
Rackham. Denne är botaniker och praktiserar
vad som kallats historisk ekologi, ett försök
att återskapa och förstå det förflutnas landskap och att kartlägga de krafter som format
dessa. Genom att kombinera observationer
på fältet med studier av kartmaterial och
skriftlig dokumentation har han kunnat återskapa enskilda skogars historia på ett sätt
som gör att samspelet mellan människan/
samhället och skogen framträder mycket tydligare än i traditionell skogshistorisk forsk-

ning. En annan forskare som tidigt undersökte samspelet mellan skogens ekologiska och
dess ekonomiska och sociala historia är Colin
Tubbs. 1den yngre generationen forskare med
inriktning på historisk ekologi kan nämnas
främst George Peterken och Charles Watkins.
Rackham är kritisk till mycken tidigare
skogshistorisk forskning i England. Den forskning som bedrivits av skogsvetenskapsmän
har enligt hans mening präglats av deras starka intresse för skogsodling till nackdel för
andra och äldre metoder att sköta skogar. De
professionella historikerna har begränsat sitt
arbete till arkiven och varit ovilliga att ta på
sig stövlarna för att kunna upptäcka vad marken med dess träd och växter kan berätta om
skogens historia. Båda traditionerna sägs ha
bidragit till att skapa vad han kallar pseudofakta, till exempel att Englands skogar uttömdes av järnindustrin i dess jakt på träkol och
att detta sedan tvingade fram en övergång till
koksteknik vid järnframställningen. En anledning till att sådana pseudofakta har skapats är
enligt Rackham att författarna blandar samman skogens historia med skogsfolkets eller
med vad folk har sagt om skogen. Han menar
att historikern lätt glömmer att landskap förändras av naturliga orsaker och av mänsklig
försummelse liksom av mänskligt handlande.
Historikern glömmer lätt att träden och skogen är levande ting och har ett liv alldeles
oberoende av vad människan gör med dem.
De är inte enbart artefakter och är inte fullt
förutsägbara.
Ett centralt drag i den skogshistoriska
forskning Rackham och hans efterföljare pläderar för och bedriver är att den går från det
partikulära till det generella. De brittiska öarnas skogshistoria betraktas som summan av
tusentals enskilda skogars historia, var och
en med sina särdrag. Ett annat är att forskaren måste kombinera studiet av dokument
och kartor med fältobservationer. En skogshistorisk forskning som helt förlitar sig på dokumenten, kommer aldrig att få reda på något
om perioder då inga dokument skrevs och
riskerar att överbetona vad som åstadkoms
av personer som kunde skriva om sina prestationer. En sådan historia får också lätt en
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slagsida eftersom flertalet dokument skrevs i
annat syfte än att berätta för eftervärlden om
hur landskapet såg ut. De skrevs ofta av personer som sysslade med räkenskaper eller av
jurister. Men det betyder inte att skogshushållningen dominerades av ekonomiska eller
rättsliga förhållanden. Många saker och verksamheter fästes aldrig på papper.75
Den mest intressanta brittiska skogshistoriska forskningen sker idag i de traditionella
disciplinernas gränsområd en och är må ngvetenskaplig. Den kombinerar flera olika typer av källor och ansatser. När den är som
bäst undersöker den samspelet mellan människan och skogen i ett bredare samhälleligt
pers pektiv, som innefattar inte bara hur skogen brukats utan också hur de n tolkats och
värderats. I en sådan ansats relateras bruket
av olika typer av träd och skogar till ekonomiska och sociala maktstrukturer.
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fram till idag åter linns i Cinotti, B & Neveux, M, "Les
forets en chillres", i la foret, les savoi rs el le citoyen ,
Paris 1995, s 255-260. En äldre beskrivning av skogslandet Frankri ke är Reed , J L, Forests of France, London 1954.
2
Se Rackham, 0, The History of the Countryside,
London 1986, s 62-118, för en översiktlig bild av
skogsarealens förändring.
3
Det mot agrarhistor ikerna kritiska påståendet fälls
i Bertrand, G, " Pour une hist oi re ecologique de la
France r urale", i Histoire de la France rurale, tome I ,
red G Duby & A Wallon, Paris 1975, s 86. Liknande
synpunkter framförs i Guillard, J, "Un souhait: plus de
r uralistes s'interessant a la foret", Revue forest iere
franr;aise, no special 1980: Societe et forets, s 10- 13.
Guillard gick igenom en rad samhällsvetenskapliga
tidskrifter med i nriktning på landsbygdsförhållanden
och fann all inslaget av ar tiklar som behandlade skogsfrågor var mycket l i tet. För fem l edande tidskrifter
var det mindre än lem procent. Det var något större,
men for tfarande förhållandevis litet , i den ledande
tidskrilten, Etudes rura les.
• Denna t rad ition har kritiserats av samhällsvetenskapligt och humanistiskt orienterade forskare. Den
har anklagat s för att kritiklöst anamma den statl iga

278

skogsför valt ningens syn på händelseför loppen. Ett
exempel på sådan kritik är Nougarede, 0, "A propos
d 'une conception retrograde de l'histoire forestiere",
GHFR, Bulletin d • I nformation , no 13 1994, s 12-15.
5
Larrere, R & Nougarede, 0, Des hommes el des
forets, Paris 1993; Badre, L, Histoire de la faret fran~aise, Par is 1983; Plaisence, G, la foret fran~aise, Paris
1979; Revue forestiere fran~a ise, no special: Elements
d 'histoire forestiere, 1977; Cor vol, A, l 'homme aux bois.
Histoire des relations de /'homme et de la faret ( XVl/eX/Xe siecle), Paris 1987. Det finns ingen modern engelskspråki g översikt av fransk skogshistoria. Det
linns skogshi storiska inslag i ett äldre verk, Reed, J L,
Forests of France, London 1954 . Reed besk river en rad
enski lda skogar som är karaktärist iska för olika delar
av landet och tecknar huvuddragen i dessa skogars
historia.
6
Agrarsystemets komponenter och jämvikt diskuteras i Ber trand , "Pour une histoi re ecologique de la
France rurale".
7
Se Duby, G, Rural Economy and Countrylife in the
Medieval West, Columbia 1968, angående dessa uppodlingsprocesser. Ett par regionala exempel ger Fossier, R, " Les defrichements en Pi cardie" och Michel
Bur, M, " Le del r ichement et le partage de la foret du
Mans", båda i Bulletin philologique el historique du
comite des travaux historiques et scientifiques, Annee
1963, Paris 1966.
8
Se ti ll exempel Sclafer t , T, Cultures en HauteProvence. Debo isements el päturage en Moyen Age,
Paris 1959.
9
Denna omvandling diskuteras i Bechmann, Trees
and Man, kap 3.
10 Se Roux, S, "Le travail et les metiers du boi s å Par is,
du Xllle au XVe siecle", i l e bois el la ville du moyen
äge au XXe siecle, red J-L Biget et al, Saint Cloud 199 1,
s 239- 250. I sam ma verk åter linns två andra uppsatser som tar upp aspekter av förhållandet mellan skogen och staden: Pesez, J-M, " Le bois dans les constructions de la ville medievale: l es questlons" och Pastou reau, M, " lntroduct ion a la symbolique medievale
du bois".
11
Se Bechmann, Trees and Man, kap 10, för en sammanfattning av forskning på dessa områden.
12 Deveze, M, la vie de la faret fran~aise au XV/e siecle,
tome 1- 11, Par is 1961.
13 Barnlord, P W, Forests and French Sea Power, 16601789, Toronto 1956.
14 Se Deveze, la vie de la foret, tome I , s 77-1 28, samt
Badre, L, Histoire de la faret fran~a ise, Paris I 983.
15 Lagstiftningen presenteras i l es Eaux el Forets du
l 2e siecle au 20e siecle, av R Lefebvre el al, Paris 1987,
och Barnlord , P, "Frenc h forest legislalion and administration 1660-1789", Agricullural /-listory 29 1955.
16 Cor vol, A, l 'homme et l'arbre sous l 'Ancien Regime,
Paris 1984. En del insl ag i st udien presenterade Corvol i kortare artiklar, se till exempel Cor vol, A, ··Foret
et communautes en Basse-Bourgogne au XVllle
siecle", Revue historique 1976, och " L'affouage au

XVllle siecle: integration et exclusion dans les communautes d'Ancien Regime", Annales ESC 198 1.
17
Brosselin, A, la foret bourguignonne (1660-1789),
Dijon 1987.
18
Dessa teman behandlas i två samlingsverk Forges
et forets. Recherches sur la consommation proto-industrielle de bois, red D Woronoff, Paris, 1990 och Protoi ndustries el histoire des forets, red J-P Metaile, Toulouse 1992.
19
De statliga ingripandena belyses i flera av uppsatserna i Forges el forets.
20
Se Belhoste, J-F, "Le projet de llottage des bois
d 'Evreux en 1725" och Vion-Delphin, F, "L'approvisionnement en bois de chauffage d' une capitale provinciale au XVIIle slecle: le cas de Besan~on", båda i
l e bois et la ville. Du moyen äge au XXe siecle, red J-L
Biget et al, Saint Cloud 1991.
21
Se studierna av Belhosle och Vion-Delphin i föregående not.
22
Förutom Belhoste och Vion-Delphin se också Bossiere, J, "La consommation parisienne de bois el les
siderurgies peripherlques", i Forges et forets. Recherches sur la consommalion proto-industrielle de bois,
red D Woronoff, Paris 1990.
23 Bossiere, "La consommation" och Perouse de
Montclos, J-M, "Difficultes d 'approvisionnement en
grand bois et innovation technique dans la charpente
fran~aise des Temps Modernes", i l e bois et la ville.
24
Se Deveze, M, "Les forets fran~aises å la veille de
la revolution de 1789", Revue d'/1istoire moderne et
contemporaine 13 1966.
25
Några exempel på sådana undersökningar är Corvol, A, "Les delinquances forestieres en Basse-Bourgogne, depuis la Reformation de 1711-1718", Revue
historique 1977; Brosselin, la foret bourguignonne, s
169- 183; Noel, M, l'homme et la foret en languedocRoussillon, Perpignan 1996, s 91-140.
26
Se Vion-Delphin, F, "Faret et cahiers de doleances:
l'exemple de la Franche-Comte" och Dorigny, M, "Usages forestiers communautaires et demands protoindustrielles dans r Autunois", båda i Revolution et
espace forestiers, red D Woronoff, Paris 1989. Se också
Noel, l'homme er la foret en languedoc-Roussillon, s
23-90.
21
la nature en revolution 1750- / 800, red A Corvol,
Paris 1993, och Revolution er espace forestiers, red D
Woronoff, Paris 1989. Skogens öden under revolutionsperioden analyseras i !lera regionala studier. Som exempel kan nämnas Duval, M, l es forets bretonnes en
revolution. Mythes el rea/ites, Spezet 1996.
28 1827 års skogslag presenteras i les Eaux et Forets,
s 469-482. För en redovisning av dess viktigaste bestämmelser se också Whited , T L, The Struggle for the
Forest in the French Alps and Pyrenees, 1860-1940, Ann
Arbor, Ml, 1994, s 55-59.
29
Se Vigier, P, "Les Lroubles forestiers du premier
XIXe siecle fran~ais", Revue forestiere fran~aise, no
special 1980; Clarenc, L, "Riches et pauvres dans le
conflit lorestier des Pyrenees centrales vers le milieu

du XlXe si ecle", Annales du Midi 79 1967; Soulet, J-F,
Les Pyrenees aux X!Xe siecle, tome 2, Toulouse 1987, s
502-515.
30
Sahlins, P, Fares/ Rites. The War of the Demoiselles
in Nineteenth-Century France, Cambridge, MA, 1994.
Sahlins bygger vidare på en tidigare studie som fokuserade revoltens folkloristiska inslag, Baby, F, la guerre
des Demoiselles en Ariege, 1829-1872, Montbel 1972.
31
En introduktion Ull återbeskogningslrågan ger
Whited , The Struggle for the Forest, s 88-135. Det kritiska synsättet återfinns i "Reboisement des montagnes et systeme agraire", av R Larrere et al, Revue
forestiere fran~aise, no special 1980, och "Les reboisements en monlagne depuis 1·empire", av R Larrere el
al, i Actes du symposium international d "histoire
forestiere, tome I , Nancy 1982.
32
Exempel är "Le status de la loret et ses contradiction", av B Kalaora et al, i Actes du symposium international d 'histoire forestiere, tome 2, Nancy 1979, och
Kalaora, B & Savoye, A, la faret pacifiee, Paris 1986.
33
En bred skildring av skogsförvaltningen under
1800-talet återfinns i l es Eaux et Forets, s 467-526.
Den lägre skogspersonalens historia diskuteras i Jalons
pour une histoire des gardes forestiers, Paris 1985.
34
Dessa teman behandlas i Green, N, The Spectacle
of Nature: landscape and Bourgeois Culture in Nineteenth-Century France, Manchester 1990; la nature
hors de la ville. l es forets peri-urbaines, Paris 1995;
Kalaora, B, le Musee Vert ou la tourisme en faret, Paris
1981.
35
Aspects de la recherche sur/ 'histoire des forets fran~aises, Paris 1980; Histoire des forets fran~aise. Guide
de recherche, Paris 1982.
36
la Faret et 1·Eau, red A Corvol & F Oge, Paris 1990;
Faret el guerre, red A Corvol & J-P Amat, Paris 1994;
Enseigner et apprendre la foret, X!Xe-XXe siec/e, red A
Corvol, Paris 1992; Ja lons pour une histoire des gardes
forestiers, Paris 1985; la foret matade. Debots anciens
er phenomene nouveaux XVl!e-XXe siecle, red A Corvol, Paris 1994.
37 Fruhauf, C, Faret et societe, de la foret paysanne a
la foret capita/iste en pays de Sau/t sous t ·ancien
regime, Paris 1980.
38
Rackham, 0 , Trees and Woodland in the British
Landscape, London 1995 ( 1976); James, N D G, A History of Eng/ish Forestry, Oxford 1990 (1981); Anderson, ML, A History of Scollish Forestry, London 1967;
Linnard, W, Welsh Woods and Forests: History and Utilization, Cardiff 1982; McCracken, E, The lrish Woods
Since Tudor Times, Newton Abbot 1971.
39
Den äldre uppfattningen återfinns bl a i Hoskins,
W, The Making of the English l andscape, London 1955.
Stöd för den i nyare forskning ges i Schumer, B, The
Evolution of Wychwood lo 1400: Pioneers, Frontiers
and Forests, Leicester 1984, och Steane, J M, "Bernwoocl lorest - pasl, present and luture", Arboricultural
Journal 9 1985. Uppgifterna om skogsarealens andel
av landets samlade areal är hämtade från Rackham,
0 , Ancient Woodland, London 1980, s 126 och 133-134.

279

Se Rackham, Trees & Woodlond, s 59-74 .
" En översiktlig framställning av de olika användningarna av skogsprodukter återfinns i Stamper, P,
"Woods and parks". i The Countryside of Medieval En{:f
land, ed G Astill & A Grant , Oxlord 1988, s 135-140.
12
Se Birrell . .I, " Peasant Craltsmen in the Medieval
Forest", Agricultural History Revi ew 17 1969. Ett exempel på en kronoskog med en exceptionellt livaktig industriell verksamhet beskrivs i Hart. C E, Royal Forest. A History of Dean ·s Woods as Producers of Tim ber,
Oxlord 1966, s 2 1-52.
11
Se Galloway. JA, Keene. D & Murphy, M. "Fuelling
the city: production and distribution ol lirewood and
luel in London's region, 1290-1400", Economic /-listory
Review 49 1996. Hur elterfrågan på skogsprodukter
påverkade användningen av skogarna i Ken t under
medeltiden diskuteras i Witney, K P, "The Wood land
Economy o l Kent, 1066- 1348", Agricu/tural History
Revi ew 38 1990.
" Den angivna processen beskrivs i Witney, K P, The
.lutish Forest, London 1976. Kampen om allmänningsrätter skildras i Birrell, J, "Common rights in the medieval lorest: Disput es and conllicts in t he thirteenth
century", Pas1 and Present , no 117 1987. Angående rättigheterna till skog, se också Roden, D, "Woodland
and ils management in the medieval Chilterns", Forestry 4 1968; Donkin, R A, "The Cistercian settlement
and the English royal lorest ", Citeaux 11 1960; Schumer, The Evolution of Wychwood to 1400.
" Exempel på studier av sådana skogar är Hart,
Roya/ Forest; Tubbs, C R, The New Forest. London
1986; Rackham . 0, The Last Fo rest. 1'l1e Story of Hatfield Forest, London 1989. Lagstiftning och administration behandlas utförligt i dels en äldre studie, Cox,
J C, The Roy al Foresls of England, London 1905, dels
en senare, Young, C R, The Royal Forests of Medieval
England, Leicester 1979. De kungl iga jaktskogarna tas
också upp mer översiktligt i James, A l-listory of English Forestry.
6
'
Se Birrell, J. "Deer and Deer Farming in Medieval
England", Agricultural History Review 40 1992.
41
Se Rackham, Ancient Woodlond och Trees ond
Woodland.
4
Angående skogsbrist en och åtgärderna lör att av'
hjälpa den se James, A Histo ry of English Forestry, s
118- 188.
49 Rackham, Trees ond Woodland, s 63-83.
50 Se Ashton, T S, /ron and Steel in the lnduslria/ Revolution , Manchester 1951 ( 1924); Ner, J U, The Rise of
the British Coa/ lndustry, London 1932, och Schubert,
H R, History of the British !ron and Stee/ lndustry from
ca 450 BC lo AD I 775. London 1957.
51
Omtolkningen bygger på Flinn, M W, "The growth
of the English iron industry, 1660-1760", Economic
l-listory Review 11 1958, och "Tim ber and the advance
of technology: A reconsideralion", Annats of Science
15 1959; Hammersley, G, "The c rown woods and their
exploitation in the sixt eenth and seventeenth centuries .. , Bulletin of lhe lnstitute of /-listorica/ Research 30
o◄

280

1957 och "The Charcoal iron industry and its luel,
1540-1750", Economic /-listory Review 26 1973. Se också Rackham. Trees and Woodlond, s 83-86.
;; Slutsatser av det slaget nås i en l okal undersökning av skogsbristproblemet under 1500- och 1600-talet, se Pettit, PAJ, The Roya/ Forests ofNorthamptonsl,ire. A Study of their Economy 1558-1714. Gateshead
1968, s 96-127.
' 1 Se Thomas. B, ··was there an ener!,,Y rrisis in Great
Britain in the 17t h centu r y?", Explorations in Economic
llistory 25 1986. och "Escaping from constraints: The
industrial revolution in a mallhusian context", i Population and l-listory. From the Traditiorwl to the Modem
World, ed R I Rotberg & T K Rabb, Cambridge 1986.
" Denna tolkning återfinns i Thomas, "EscaI>ing
l rom constraints": Wilkinson. R G. ?01,erty ond Progress. An Ecological Modet of Eco11omic Development.
London 1973; Wrigley, E A, Continuity, Chance and
Change. The Characler of the lndustria/ Revolution 111
England, Cambridge 1990 ( 1988).
,,,, Angående skeppsbyggnadsindustrin. se Albion, R
G, Foresl and Seapower. The Tim ber Problem of the Roya/ Navy, 1652-1862, Har vard 1926, och James, A /-listory of English Forestry. Rackham, Trees and Woodland, s
94-95 ifrågasätter den traditionella uppfatt ningen.
'"' Clarkson, LA. "The English bark trade 1660-1830",
Agricultura/ History Review 22 1974. och Rackham ,
Trees and Woodland, s 96-97.
"' Se Pel t it, The Royal Forests of North amptonshire, s
152- 158; Tubbs, The New Forest, s 101- 123. Rätt igheternas sociala värde framhålls särskilt starkt i Neeson, J M, Commo11ers: Common Right, Enclosure and
Social C1wnge in England, 1700-1820, Cambridge 1996.
s 158-184.
'.,><
En översikt ger Manning. R B, Vi/lage Revolts. Social Protest and Popular Disturbances in England, 15091640, Oxford 1988, s 260-266. Lokala studier som exemplilierar de beskrivna l örhålland ena är bl a Skipp,
V, Crisis and Development: An Ecological Case Study o f
the Forest of Arden, 1570-1674, Cambridge I 978, och
Pettit, The Royal Forests of Northomptonshire .
9
;
Manning, Vil/age Revo/1s, s 267-282.
"" Se Sharp, B, In Contempl of All A11thority. Rural
Artisons ond Rio/ in the West of England, 1586-/660,
Berkel ey 1980.
" 1 Allmänningsrätt erna och deras avskallande diskuteras i Neeson, Com111011ers. Se också Thompson, E P,
Customs in Common , London 1991. angående 1700-talets delningar och pro testerna i samband med dessa.
' 2 Ett exempel ger Searle, C E, "Custom, class conllict
and agrarian capitalism: The Cum brian customary
economy in the eighteenth centu r y", Past and Present, no 11 0 1986.
•.1 Bakgrunden till denna lagsliltning och konflikterna kring skogarnas resurser undersöks i Thompson,
E P, Whigs and Hunters The Origifl of the Black Act,
Harmondswor th 1977 ( 1975). And ra studier av kriminaliseringen av sedvanerättsligt nyttjande är Broacl,
J, "Whigs and deer-stealers in other guises : a return

to the origins of the Black Act", Past and Present, no
119 1988; Hay, D, ''Poaching and the game laws on
Cannock Chase", i Albion 's Fatal Tree: Crime and and
Society tn Eighteenth-Century England, av D Hay el al,
London 1975.
... Två studier som tar lasta på samspelet mellan
sociala förhållanden och skogsekosystem är Tubbs,
The New Forest och freeman, M, "Whichwood lorest,
Oxlordshire: An episode in ils recent environmental
history", Agrirnltura/ llistory Review 45 1997.
5
"
Jones, M, "The rise, decline and extinclion ol
spring wood management in south-west Yorkshire" , i
European Woods and Forests. Studies in Cultural History, red C Watkins , Wallinglord 1998.
'"' Angående kolets och träets betydelse som energikälla. se Wrigley, Continuity, Chance and Change, s 5456. Flottans minskade efterfrågan på timmer behandlas i James, A History of Engltsh Forestry, s 183-190.
"' Skottskogsbrukets och betesskogarnas nedgång
diskuteras i Rackham, Trees and Woodland. s 99-100
och 147-150.
"" Skottskogsbrukets utveckling efter träkolseran
undersöks i Collins, EJ T, "Woodlands and woodland
industries in Great Brilain during and alter the charcoal iron era", i Protoindustries et histoire des forets,
red .1-P Metailie, Toulouse 1992. Ett exempel på en
lokalhistorisk undersökning av skottskogsbrukets
långsiktiga utveckling med en tidigare tillbakagång än
den Collins beskriver är Jones, "The rise, decline and
exlinclion".
b• Jones, "The rise, decline and extinction ol spring
wood management".
70
Se Thomas, K, Människan och naturen, Stockholm
1988 (1983), s 235-240, och James, A History of English Forestry, s 166-177.
71
Se Thomas, Människan och naturen, s 241-253, och
Seymour, S, "Landed estates, the spirit ol planting
and woodland management in later Georgian Britain:
a case study from the Dukeries, Notlinghamshire", i
European Woods and Forests. S111dies in Cu/tural History, red C Watkins, Cambridge 1998.
n Rac kham , Ancient Woodlands. Se också Peterken,
G, Woodland Conservation and Management, London
198 1, och Watkins, C, Woodland Management and Conservation, Newton Abbot 1990.
73
James, A History of English Forestry, s 161-206.
11
· Utvecklingen från slutet av 1800-talet och under
1900-talet skildras i James, A History of English Forestry, s 189-271 , och Rackham , Trees and Woodland, s
101-105 och 197-208. The forestry Commission behandlas i Ryle, G B. Forest Service - The First Forty-five
Years of the Forestry Commission of Great Britain,
Newton Abbot 1969, och Pringle, D, The First 75 Yea,;:
A BriefAccount ofthe History ofthe Forestry Commission /9/9-1994, Edinburgh 1994. Skogspolitiken och
debatten kring den behandlas översiktligt i Winter, M,
Rura/ Politics. Policies for Agriculture, Forestry and the
Environment, London 1996, särskilt s 278-303. Den
skogshistoriska kunskapens bidrag till debatten fram-

går bl a i en rad verk av Rackham, som tidigare anförts. Andra viktiga bidrag ges i Peterken, Woodland
Conservation and Management och Watkins, Woodland Management and Conservation.
75
Rackham presenterar sin syn på skogshistoria i
bl a Trees and Woodland, s 23-25. Andra forskare som
arbetar längs liknande linjer är Peterken och Watkins
(se föregående not).

Litteratur om Frankrike
Aspects de la recherche sur/ 'histoire des forets fra/l(;aises,
Paris 1980.
Baby, f , la guerre des Demoisel/es en Ariege, 18291872, Montbel 1972.
Baclre, L, Histoire de la foret franr;aise, Paris 1983.
Bamlord , P W, Forests and French Sea Power, 16601789. Toronto 1956.
Bamlorcl, P, "French lorest legislation and administration 1660-1789", Agricultura/ Hislory 29 1955.
Bechmann, R, Trees and Man. The Forests in lhe Middle
Ages, New York 1990 (Iransk uppi 1984).
Belhoste, .J-f, "Le projet de !lottage des bois cl ·tvreux
en 1725", i le Bois et la Ville. Du Moyen Age au XXe
Siecle, red J-L Biget et al, Saint Cloud 1991.
Bertrand, G, "Pour une histoire ecologique de la France rurale", i Histoire de la France rurale , tome I,
red G Duby & A Wallon, Paris 1975.
Bossiere, J, "La consommalion parisienne de bois et
les siderurgies peripheriques", i Forges et forets.
Recherches sur la consommalion proto-induslrielle
de bois, red D Woronoll, Paris 1990.
Brosselin, A, la fore/ bourguignonne (1660--1789), Dijon
1987.
Cinotti, B & Neveux, M, "Les lorets en c hillres", i la
foret, les savoirs el le citoyen, Paris 1995.
Clarenc, L, " Riches el pauvres dans le con llit lorestier
d es Pyrenees centrales vers le milieu du XIXe
siecle", Annales du Midi 79 1967.
Corvol , A, "foret et communautes en Basse-Bourgogne
au XVllle siecle". Revue hislorique 1976.
Corvol, A, "L'allouage au XVllle siecle: integration et
exclusion dans les communautes ct· Ancien Regime", Annales ESC 198 I.
Corvol, A, "Les d elinquances foreslieres en BasseBourgogne. depuis la Reformation d e 1711- 1718",
Revue hislorique 1977.
Corvol, A, l 'homme aux bois. Histoire des relalions de
l 'homme el de la faret ( XVlle-XlXe siecle), Paris
1987.
Corvol, A, l 'homme et rarbre sous f'Ancien Regime,
Paris 1984.
Deveze, M, la vie de la foret franr;aise au XV/e siecle,
tome 1-11, Paris 1961.
Deveze, M, " Les lorets fran~aises åla veille de la revolution de 1789", Revue d ' histoire moderne el contemporaine 13 1966.

281

Dorigny, M, "Usages forestiers communautaires et demands proto-industrielles dans r Autunois", i
Revolution el espace forestiers, red D Woronoff,
Paris 1989.
Duby, G, Rural Economy and Countrylife in the Medieval West , Columbia 1968 ( 1962).
Duval, M , les forets bretonnes en revolution. Mythes et
realites, Spezet 1996.
Enseigner et apprendre la faret, XIXe-XXe siecle, red
A Corvol , Par is 1992.
Faret et guerre, red A Corvol & J-P Amal, Paris 1994.
Forges et forets. Recherches sur la consommation protoindustrielle de bois, red D Woronoff, Paris 1990.
Fossier, R, "Les defrichemenls en Plcardie", Bulletin
philo/ogique et historique du comite des travaux
historiques et scientifiques, Annee 1963, Paris
1966.
Fruhauf, C, Faret et societe, de la faret paysanne ii la
faret capita/iste en pays de Sault sous I ·ancien regime, Paris 1980.
Green, N, The Spectacle of Nature: landscape and
Bourgeois Culture in Nineteenth-Century France,
Manchester 1990.
Guillard, J, "Un souhait: plus de ruralistes s'interessant å la forel", Revue farestiere franraise, no
special 1980: Societe et forets.
Histoire des forets franraise. Guide de recherche, Paris
1982.
Jalons pour une histoire des gardes farestiers, Paris
1985.
Kalaora, B & Savoye, A, la faret pacifiee, Paris 1986.
Kalaora, B, l e Musee Vert ou la tourisme en faret, Par is
1981.
Kalaora, B et al i "Le status de la foret et ses contradictlon", Actes du symposium international
d 'histoire forestiere , lome 2, Nancy 1979.
la Faret et /'Eau , red A Corvol & F Oge, Paris 1990.
la faret molade. Debats anciens et phenomene nouveaux XVl!e-XXe siecle, red A Corvol , Paris 1994.
la nature en revolution I 750- 1800, ed A Corvol, Paris
1993
la nature hors de la ville. l es forets peri-urbaines,
Paris 1995.
Larrere, R, el al i "Les rebolsements en montagne depuis l 'empire", Actes du symposium international
d'histoire forestiere, tome I , Nancy 1982.
Larrere, R & Nougarede, 0 , Des hommes et des forets,
Paris 1993.
l es Eaux et Forets du l2e siecle au 20e siecle, av R
Lelebvre et al, Par is 1987.
Michel Bur, M, "Le defrichement el le partage de la
foret du Mans", Bulletin philologique el historique
du comite des travaux historiques el scientifiques,
Annee 1963, Paris 1966.
Noel. M , l 'homme et la faret en languedoc-Roussillon,
Perpignan 1996.
Nougarede, 0 , "A propos d ' une conception retrograde de l'histoire forestiere", GHFR, Bulletin d ' Information, no 13 1994.

282

Pastoureau, M, "lntroduction a la symbolique medievale du bois", i l e bois et la ville du moyen iige
au XXe siecle, red J-L Biget et al, Sa int Cloud 1991 .
Perouse de Montclos, J-M, "Dilficultes d' approvisionnement en grand boi s el innovation technique
dans l a charpente fran~aise des Temps Modernes", i l e bois et la ville. Du moyen iige au XXe
siecle, red J-L Biget el al, Saint Cloud I 99 1.
Pesez, J-M, "Le bois dans les constructions de la ville
medievale: les questions", i le bois et la ville du
moyen äge au XXe siecle, red J-L Biget et al, Saint
Cloud 199 1.
Plaisence, G, la faret franraise, Paris 1979.
Proto-industries et histoire des forets, red J-P Metaile,
Toulouse 1992.
"Reboisement des montagnes et systeme agraire", av
Lar rere el al, Revue forest1ere franraise, no special
1980.
Reed, J L, Forests of France, London 1954.
Revolution et espace forestiers, red D Woronoff, Paris
1989.
Revue forestiere franra ise, no special: Elements
d 'histoire forestiere, 1977.
Roux, S, "Le travail et les metiers du bois å Paris, du
Xllle au XVe siecle", i le bois et la ville du moyen
iige au XXe siecle, red J-L Blget et al, Saint Cloud
1991.
Sah lins, P, Forest Rites. The War of the Demoiselles in
Nineteenth-Century France, Cambridge, MA, 1994.
Sclafert, T, Cu/tures en Haute-Provence. Deboisements
et piiturage en Moyen Age, Paris 1959.
Soulet , J-F, l es Pyrenees aux X/Xe siecle, tome 2, Toulouse 1987.
Whi ted, T L, The Struggle for the Forest i n the French
Alps and Pyrenees, 1860--1940, Ann Arbor, Ml, 1994.
Vigier, P, " Les troubles forestiers du premier XIXe
siecle fran~ais", Revue farestiere franf aise, no special 1980.
Vion-Delphin, F, " Foret et cahiers de doleances:
l'exemple de la Franche-Comte", Revolution et
espace forestiers, red D Woronolf, Paris 1989.
Vion-Delphin, F, "L' approvisionnement en bois de
chauffage d' une capitale provinciale au XVllle
siecle: le cas de Besan~on ", i le bois el la ville. Du
moyen iige au XXe siecle, red J-L Biget et al, Saint
Cloud 199 1.

Litteratur om Storbritannien
Al bion, R G, Forest and Seapower. The Timber Problem
ofthe Royal Navy, 1652- / 862, Harvard 1926.
Anderson , M L, A History of Scollish Forestry, London
1967.
Ash ton. T S, Jron and Steel in the lndustrial Revolution,
Manchester 1951 ( 1924).

Birrell, J , "Common rights in the medieval forest: Disputes and conflicts in the thirteenth century", Post
and Present, no 117 1987.
Birrell, J, "Deer and Deer Farming in Medieval England", Agricultural History Review 40 1992.
Birrell, J, "Peasant Craltsmen in the Medieval Forest",
Agricultural History Review 17 1969.
Broad, J, "Wh igs and deer-stealers in other guises: a
return to the origins ol the Black Act", Post and
Present, no 119 1988.
Clarkson, L A, "The English bark trade 1660-1830",
Agricullural History Review 22 1974.
Collins, EJ T, "Wood lands and woodland industries in
Great Britain during and alter the charcoal lron
era", i Protoindustries et histoire des forets, red J-P
Metailie, Toulouse I 992.
Cox, J C, The Royal Forests of England, London 1905.
Donkin, R A, "The Cistercian settlement and the English royal lorest", Citeaux 11 1960.
Flinn, M W, "The growth of the English iron lndustry,
1660-1760", Economic History Review 11 1958
Flinn, M W, "Tim ber and the advance of t echnology: A
reconsideration", Annals ofScience 15 1959.
Freeman, M, "Whichwood forest, Oxfordshire: An episode in ils recent environmental history", Agricultural History Review 45 1997.
Galloway, J A, Keene, D & Murphy, M, "Fuelling the
city: produclion and distribution of firewood and
fuel in London's region , 1290-1400", Economic History Review 49 1996.
Hammersley, G. "The charcoal iron industry and its
fuel, 1540-1750", Economic History Review 26
1973.
Hammersley, G, "The crown woods and their exploitation in the sixteenth and seventeenth centuries",
Bulletin of the lnstitute of Historical Research 30
1957.
Hart, C E, Royal Forest. A History of Dean ·s Woods as
Producers of Timber, Oxford I 966.
Hay, D, "Poaching and the game laws on Cannock
Chase", i Albion 's Fatal Tree: Crime and and Society in Eighteenth-Century England, av D Hay et al,
London I 975.
Hoskins, W, The Makingofthe English Landscape, London 1955.
James, N D G, A History of English Forestry, Oxford
1990 (1981) .
Jones, M, "The rise, decline and extinctlon of spring
wood management in south-west Yorkshire", i
European Woods and Forests. Swdies in Cultural
History, red C Watkins, Wallingford 1998.
Linnard, W, Welsh Woods and Forests: History and
Utilization, Cardill 1982.
Manning, R B, Vi/loge Revolts. Social Protest and Popular Disturbances in England, 1509-/640, Oxford
1988.
McCracken, E, The lrish Woods Since Tudor Times,
Newton Abbot 1971 .
Neeson, J M, Commoners: Common Right, Enclosure

and Social Change in England, 1700-1820, Cambridge 1996.
Nef, J U, The Rise of the British Coa/ lndustry, London
1932.
Peterken, G, Woodland Conservation and Management, London 1981
Pettit, PAJ, The Royal Forests of Northamptonshire. A
Study of their Economy 1558-1714, Gateshead I 968.
Pringle, D, The First 75 Years: A Brief Account of the
History ofthe Forestry Commission 1919-1994, Edinburgh 1994.
Rackham, 0 , Ancient Woodland, London 1980.
Rackham, 0, The History of the Countryside, London
1986.
Rackham, 0, The Last Forest. The Story of Hatfield
Forest, London 1989.
Rackham, 0 , Trees and Woodland in the British Landscape, London 1995 ( 1976).
Roden, D, "Woodland and ils management in the
medieval Chilterns", Forestry 4 1968.
Ryle, G B, Forest Service - The First Forty-five Years of
the Forestry Commission of Great Britain, Newton
Abbot 1969.
Schubert, H R, History of the British !ron and Steel
lndustry from ca 450 BC to AD 1775, London 1957.
Schumer, B, The Evolution of Wychwood to 1400:
Pioneers, Frontiers and Forests, Leicesler 1984.
Searle, C E, "Custom, class conllict and agrarian capitalism: The Cumbrian customary economy in the
ei ght eenth century", Past and Present, no 110 1986.
Seymour, S, "Landed estates, the spirit ol planting
and woodland management In later Georgian Britain: a case study from the Dukeries, Nottinghamshire", i European Woods and Forests. Studies in
Cullural History, red C Watkins, Cam bridge 1998.
Sharp, B, In Contempt of All Authority. Rural Artisans
and Rio/ in the West of England, 1586-1660, Berkeley 1980.
Skipp, V, Crisis and Development: An Ecological Case
Study of the Forest ofArden, / 570-1674, Cambridge
1978.
Stamper, P, "Woods and parks", i The Countryside of
Medieval England, red G Astill & A Grant, Oxford
1988.
Steane, J M, "Bernwood forest - past, present and
future", Arboricultural Journal 9 1985.
Thomas, B, "Escaping from constraints: The industrial revolution in a malthusian context", i Population
and History. From the Traditional to the Modern
World, red R I Rotberg & T K Rabb, Cambridge
1986.
Thomas, B, "Was there an energy crisis in Great Britain in the 17th century?", Explorations in Economic History 25 1986.
Thomas, K, Människan och naturen, Stockholm 1988
(1983).
Thompson, E P, Customs in Common, London 1991.
Thompson, E P, Whigs and Hunters. The Origin of the
BlackAct, Harmondsworth 1977 (1975).

283

T ubbs, C R, The New Forest, London 1986.
Watkins, C, Woodland Management and Conservation,
Newton Abbot 1990.
Wi lkinson, R G, Poverty and Progress. An Ecological
Mod e/ of Economic Development, London 1973.
Winter, M, Rural Polilics. Policies for Agricullure, Forestry and the Environment, London 1996.
Witney, K P, The Jutish Forest, London 1976.

Witney, K P, "The Woodland Economy of Kent, 10661348"", Agricultural 1-fistory Review 38 1990.
Wrigley, E A, Continuity, Chance and Change. The
Character of the lndustrial Revoluton in England.
Cambridge 1990 (1988).
Young, C R. The royal foresls of medieval England,
Leicester 1979 .

SÖKVÄGAR TILL INTERNATIONELL SKOGSHISTORJA
IUFRO - Internatinal Union of Forest Research Organizations
httD:!liufro.boku.ac.at/iufro/iufronet/d6/hp60700.htm
http://iufro.boku.ac.at/iufro/iufronet/d6/wu60700/li60700.htm

På det internatio nella planet är IUFRO (Internatio nal Union of Forest Research Organisatio n) en viktig organisationen för kontakt och utbyte mellan vetenskapsmän. IUFRO
har bl.a. en sektion för s kogshistoria som arrangerar internationella möten med skogshistoriska teman och ger ut skriftserien News of Forest History. Sektionen består av fem
arbetsgrupper:
- skogshistoria
- skogens sociala och ekonomiska historia
- jakthistoria
- ekologisk skogshistoria
- tropisk skogshistoria
IUFRO har också en litteraturdatabas i online version, IUFRO Reference Library, med information om nya rapporter mm. En parallell databas, Libero, ger ytterligare sökvägar.
httD:!liufro.boku.ac.at/publications/library.htm
http:/1193. l 70.148. 70scriDts/libero.wl

284

Groupe d'Historie des Forets Franc;aise
Andree Corvol-Dessert
Miljövård har numera blivit en faktor att räkna med i politiken. Tidigare var det något som
enbart ekologer sysslade med. År 1968 betecknade Encyclopedia Universalis miljövård
som ett "mode", följaktligen som något övergående och ytligt. Det ytterst noggranna Internationella rådet för det franska språket
angav följande definition av miljö: "en helhet
under en given tidsperiod av fysiska, kemiska
och biologiska förhållanden samt de sociala
faktorer som är i stånd att påverka människor,
djur och växter". Miljöförhållanden hade också redan intresserat geografer och jurister.
Historikerna var däremot måttligt intresserade
på grund av en blandning av ideologisk misstänksamhet och vetenskaplig okunnighet - miljökunskap hade ingenting med historiska meter
der att göra. Likgiltigheten har dock givit vika.
Frågan är hur detta har skett och till vilket pris.

Historien om en historia
Den uppmärksamhet de sura regnen fick (numera talar man om atmosfäriska föroreningar) förklarar den riktning gruppen för fransk
skogshistoria, Groupe d ' Histoire des Forets
Fran~aises (GHFF), tagit efter 1990. GHFF bildades ursprungligen 1982. Helt plötsli&st hamnade skogen i rampljuset. Historikerna blev
medvetna om hur litet de uppmärksammat
träden och skogen. Träets betydelse kan gott
jämställas med den oljan och plasten har
idag. Eftersom uppmärksamheten i media
avtog snabbt hann allmänheten inte tröttna
utan engagerade sig på allvar. Följden blev att
på tio år (1982-1992) kom miljön -vatten, luft,
jord och skog - att bli en del av Clios galax.

Är därmed allt gott och väl i den bästa av
alla historiska världar? Ingenting är mindre
säkert. Paradoxalt nog så blir miljön allt sämre medan ämnet miljöhistoria fungerar allt
bättre. Detta framgår av att elen årliga biblier
grafin (Bibliographie annuelle de /'Histoire de
France) från Institutet för modern och samtida historia (IHMC) lagt till rubriken "skog" i
sitt index. Till de tre grundläggande elementen -vatten, luft och jord - fogades skog. Man
utgår alltså från att skogens tillstånd speglar
miljöns kvalitet. Historikerna koncentrerar
sig helt logiskt mer på skogarna än på skogen,
vilket förändrar den ansats man tidigare haft.
Sedan 1985 märks denna inriktning tydligt. En
del forskare undersöker antingen en viss typ
av skog eller en grupp av skogar. Andra fokuserar människans inställning till skogen och
skogen som del av det nationella arvet. Under
ledning av GHFF har två olika riktningar bildats.
Den ena behandlar samhällsgruppers anspråk
på skogen. Den andra tar upp skogens ekoner
miska betydelse, regionalt och nationellt.
GHFF är knuten till Institutet för modern
och samtida historia, som i sin tur är en självständig forskningsinstitution finansierad av
statens forskningsråd. Det rör sig om ett ganska unikt projekt i fråga om såväl miljöforskning som historisk forskning. Samarbetet
mellan dessa två discipliner kräver en hel del
eftertanke då flera problem lätt uppstår.

Clio och miljön

Samarbetet mellan historisk forskning och
miljöforskning visar vid en första anblick inga
motsättningar, tvärtom berikar de varandra.
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Under perioden 1982-1991 publicerades en
ansenlig mängd monografier och artiklar.
Men trots den betydande produktionen kvarstår problemet hur man ska intressera andra
historiker. Skogshistorikerna framstår som
marginella personer inom historikerskrået,
vilket innebär att det är svårt att finna efterträdare.
Varför har det blivit så? fi.r det tillväxtproblem som ligger bakom? Till viss del, men det
har rättat till sig med tiden. Antalet forskare
knutna till GHFF är stabilt, cirka 250 stycken,
och innefattar historiker, biogeografer, botaniker, agronomer, jägmästare, växtekologer,
sociologer, ekonomer och jurister. Sammansättningen visar att skogshistoria kan skrivas
på många sätt. Är det snarare strukturella
problem som ligger bakom? Det är möjligt
och i så fall förvärras situationen med tiden.
GHFF skulle behöva bli en självständig forskningsinstitution för studiet av skog och miljö,
vilket också är vad de myndigheter som finansierar gruppen önskar.
Men framtiden ser mörk ut. Att bara räkna
upp de olika problemen är som att konstatera en sjukdom hos en patient utan att försöka
bota den. I grunden härrör problemen från
övriga historiker, som blandar ihop miljö och
landskap, dvs inre orsaker och yttre verkningar. De är för övrigt mer uppmärksamma på
landskapet än på miljön. Det räcker att kasta
en blick på de titlar som kom ut mellan 1992
och 1996 för att dra den slutsatsen. Det är
kulturlandskapet ur ett historiskt perspektiv
som intresserar dem, miljö är något som berörs högst sporadiskt. Det är uppenbart att
de betraktar naturen som en dekor eller som
en scen där människan spelar huvudrollen.
Tyvärr har denna uppfattning inte mycket
med verkligheten att göra och vad miljöhistoria anbelangar så är den närmast en belastning.
Det verkar som om de flesta icke-skogshistoriker, mer eller mindre medvetet, tror att
det bara finns två olika tillstånd, ett idealiskt
tillstånd, oföränderlighet - Bevara, bevara! och ett oroande tillstånd, miljöförstöring Återställ, återställ! Inför en dylik allmän uppfattning blir det svårt att framhålla att föränd-
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ring är något som ständigt pågår och att det
kan innebära en katastrof att söka hindra förändring. Miljöhistoria är först och främst studiet av hur naturen begränsar och styr människans liv, hur olika krafter i naturen förändrar miljön genom sin blotta existens. Människan är kulturlandskapets byggmästare. Hon
nöjer sig inte med att vara en del av naturen
utan är den viktigaste aktören, som både skapar och förstör.

Skogen i brännpunkten
Ofta är människan inte medveten om vidden
av sin makt och sitt inflytande, ibland inser
hon inte ens att det som sker är resultatet av
hennes egna handlingar. Självfallet reagerar
människan då hon kan emot faktiska miljöförsämringar. Bergssluttningar som är utsatta
för jorderosion är ett exempel på en sådan
faktisk försämring, som människan reagerat
på. Men reaktionerna och åtgärderna kommer delvis att bestämmas av hur problemen
uppfattas och detta beror i sin tur av det intellektuella, sociala och politiska sammanhanget liksom också av olika berörd a gruppers
inflytande vid olika tidpunkter. Satsningarna
på att beskoga de franska bergsområdena
kom således att överskrida sitt ursprungliga
syfte som var att dels motverka erosion, dels
hålla befolkningen kvar på landsbygden. Denna ambition omformulerades ständigt utan
att kunna förverkligas. 1
Under andra hälften av 1800-talet kom beskogningsprojektet att utvecklas t ill att bli
något som hela nationen skulle vara stolt
över. Naturen skulle återfå sin vackraste utstyrsel. Beskogningsprojektet användes för
en pedagogisk och politisk uppgift; medborgarnas karaktär skulle danas samtidigt som
böndernas nyttjande av skogsmarken för
jordbruk och boskapsuppföclning skulle påverkas. Man blandade då ihop skogsröjning
för odling och avskogning, som båda ansågs
ha sitt ursprung i de fysiokratiska strömningarna och de politiska omvälvningarna runt
1789. I elen allmänna ivern att återställa naturen till dess ursprungliga form, dvs skogbeväxt, var man inte medveten om att det finns
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Groupe d 'Histoire des Forets Franr,aises, (GHFF), har under årens lopp anordnat många symposier
med skogliga teman. Bilden visar exempel på böcker som tillkommit som resultat au sådana symposier.

en naturlig trädgräns över vilken träd inte
längre kan växa. Även om dessa antaganden
var ogrundade så stämde de väl överens med
tidsandan, som avskydde tomma ytor och
drömde om att rätta till forna tiders misstag.
Man ville, tack vare vetenskapens framsteg,
bemästra och kuva den vilda naturen som tidigare skrämt och tjusat. Avståndet mellan
ekologisk verklighet och estetisk upplevelse
är ofta litet.
Sankmarker och hedmarker ger andra exempel på hur föreställningar påverkar vår
uppfattning av verkligheten.2 Det stillastående vattnet i sådana marker dömdes ut som
osunt och förstärkte den redan negativa bilden av dem. Men bilden förändrades med tilltagande urbanisering. Hedmarkerna och
sankmarkerna med sina gölar, skogsdungar
och kärr blev symbolen för den stora ensamheten, en bristvara i de nya städerna. Från att
ha utmålats som ofruktbara befanns de plötsligt gripande. De jungfruliga markerna betraktades med vemod och nostalgi. Den här attitydförändringen ägde rum mellan 1890 och
1910, men spåren märks ännu. Man försöker
återställa de platser, som blivit uppodlade

eller på annat sätt "skövlade", till det "ursprungliga" tillståndet, vilket förklarar tillkomsten av olika naturreservat, även om
dessa ofta är mer historiska än naturliga. Ett
exempel är Soignes-skogen sydöst om Bryssel. Den låg de fransktalande brysselborna
varmt om hjärtat då den påminde dem om
tiden då Frankrike var närvarande i regionen
(1793-1814). Vid den tidpunkten hade man
emellertid starkt ifrågasatt den plantering av
bokträd, som den österrikiska administrationen beordrat under 1700-talet. Men vad brysselborna verkligen ville ha var en pittoresk
Soignes-skog med Fontainebleau-skogen som
förebild. 3

Historikern och myndigheterna
Miljöhistoria handlar både om faktiska förhållanden och föreställningar, särskilt som de
sistnämnda har förmåga att påverka beslutsfattama.4 Att miljöhistoria är något som spänner över ett vitt fält tycks dessvärre gå helt
förbi både den breda allmänheten och historiker över lag. Ingen talar om de arkivundersökningar som krävs för att finna de områden
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som är i farozonen. Tystnaden är lika total i
fråga om kartläggningar av giftigt avfall från
nedlagda fabriker. Det krävs ett omsorgsfullt
arbete med bevarade dokument för att fastställa avfallets innehåll.
Oro beträffande följderna av industriavfall
ligger bakom önskemål om historiska undersökningar från myndigheter. Men det är svårt
att tillfredsställa kraven från organ som inte
känner till den historiska forskningens arbetsvillkor. Man vill ha undersökningar som spänner över långa tidsperioder och som kan gälla förekomsten av vindfälld skog i kust områdena. Men man önskar också få fram socioekonomiska data som kan användas för att utveckla modeller för hur handlandet kan påverkas. På relativt kort tid (mindre än tre år)
begär man alltså tillräckliga fakta för att belysa handlingsmöjligheter och begränsningar
för framtida val.
Dessa önskemål öppnar möjligheter för
alla slags historiker, de som intresserar sig för
befolkningsförändringar, för mentaliteter, för
teknik, för landskap , för rumsliga mönster
och miljöförhållanden. Men det kräver också
att de olika specialisterna ser möjligheterna
och lär sig att samarbeta. För att bli färdiga i
tid krävs samordning och då går det inte att
hålla benhårt på sin specifika ämnesidentitet.
Det går inte heller att leva i sitt elfenbenstorn.
Målet med tvär vetenskaplig fo rskning är att
konfrontera olika typer av kunskap med varandra. Självklart är det svårt att förena beställarens önskemål med kraven på originell
forskning, då begrepp och metoder skiljer sig
åt.
Det finns få institutioner där olika forskningsdiscipliner möts och där så är fallet uppstår också vissa svårigheter. Men i ärlighetens
namn måste sägas att gnissel uppstår överallt. Varje institution har sin strategi, en strategi som innebär självständiga forskningsprojekt vilka tar merparten av medarbetarna i
anspråk. Hur ska man under sådana omständigheter kunna undvika slitningar mellan fast
anställda och frilansare? Hela universitetssyst emet med det franska forskningsrådet och
de olika institutionerna bromsar snarare än
stimulerar miljöforskningen.
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Skogsbruket inom historieämnet

Andra samhällsvetenskapliga discipliner
brottas till viss del med samma problem, men
i mindre utsträckning. De har större erfarenhet av tvär vetenskapligt samarbete. Icke så
historikerna. Deras kommunikationsproblem
berör till och med den interna kommunikationen med följd att miljöhistorikerna hamnar
ordentligt i kläm. Övriga historiker tar inte
miljöhist oria riktigt på allvar. Det är som om
man inte anser att miljöhistoria har något att
tillföra historiedisciplinen. Man tolererar den
och uppmärksammar den ibland. Andra discipliner visar mer intresse för de verk som
publiceras inom miljöhistoria än historikerna
själva. Universiteten underlättar inte heller
nämnvärt situationen. Nyanställning sker eft er kriterier som gynnar undervisning och
inte nydanande ideer, vilket missgynnar yngre discipliner.
Det är en hårfin skillnad mellan en välmenande inställning och en nedlåtande. Och förr
eller senare inställer sig frågan, ska man bryta med eller inlemmas i historieämnet? Miljöhistorikerna känner sig missförstådda och
isolerade. Följaktligen söker de sig till dem
som visar intresse och uppskattning men oroar sig samtidigt för att bli alltför beroende av
någon enskild finansiär. Det är få områden
inom historieämnet som är så beroende av
beställningsjobb som just miljö- och skogshistoria. Förvisso får även andra områden
medel från uppdragsgivare, men i deras fall
rör det sig bara om tillskott till finansieringen.
Huvudparten av verksamheten får sina medel via universiteten och går till verksamheter
som avhandlingsarbeten och seminarieserier.
Om traditionell historia har gott om forskare och studenter så är det raka motsatsen
inom miljö- och skogshistori a. Varför är det
då så? Svaret är enkelt, det går inte att erbjuda samma trygghet som mer inarbetade discipliner kan ge. Att välja miljö- och skogs historia innebär risker, det innebär att vara beroende av sponsorer. Vilka är då dessa sponsorer? Först och främst olika myndigheter : de
som ansvarar för mi ljö, skog och lantbruk,
industri och bostäder. Statliga och internationella institutioner kommer därnäst.

Förvisso är dessa mecenater generösa,
men understöden kan när som helst försvinna för att finansiera andra projekt. Under åren
1986- 1988 togs anslag från temat "Skog" för
att i stället stödja projekt inom temat "Luft"
för att två år senare flyttas till temat "Vatten"!
Anslagsvalsen är minst lika besvärlig som de
korta projekttiderna. Aktuella miljöproblem
som uppmärksammas i media bestämmer
vart pengarna ska gå. Ä.r det torka får de som
studer ar vattenkontroll och dryfarming mer
medel. Är det översvämningar går medlen till
dem som koncentrerar sig på att lösa den
sortens problem. Dessa plötsliga förändringar hämmar naturligtvis långsiktig forskning.

Aktuella strömningar
Vetenskaplig forskning förutsätter var aktiga
projekt och varaktighet innebär förlängning
av projekt och anslag. Förlängning är ett föga
populärt ord hos representanter för statliga
organ underordnade politiska svängningar
och utsatta för medias uppmärksamhet. Uppdragsgivarna kan , i kraft av sina ekonomiska
bidrag, i princip bestämma sj älva vilka forskningsprojekt som ska prioriteras. Med den
brist på medel som gäller generellt för samhällsvetenskaplig forskning saknas alternativa utvägar. Avsaknaden av motvikt är så
mycket allvarligare som flertalet miljövetare
varken är knutna till universiteten eller till
statens forskningsråd , utan till institut beroende av olika myndigheter.
Denna tendens går tillbaka till åren 19801985, då man börj ade periodisera inte bara
naturfenomen utan också hur dessa uppfattades i olika tidsperioder. Dessa periodiseringar sammanföll inte med varand ra. Detta sätt
att avgränsa olika perioder kom att gälla alla
epoker, även de mest avlägsna. Problemet ligger i att förstå hur denna trend kom att uppstå. Framst ällningen av en vägledning för
forskning i miljöhistoria ger en finger visning
om varför: de dokument som finns att tillgå är
långt ifrån tillräckliga.5 Inte ens på 1900-talet,
då antalet rapporter och undersökningar beträffande miljön ökat enormt, finns tillfredsställande källor tillgängliga.

Under sådana omständigheter är det lika
gott att erkänna att man lyckats bättre med
att skriva miljöpolitikens historia än med att
skriva miljöns historia, vilket onekJigen förändrar målsättningen en smula. Uppdragsgivaren uppdagar så vad han redan visste, men
alltid förnekat, att allmänheten inte reagerar
och att de som fattar besluten inte är speciellt
förutseende. Dessa två lärdomar gör ingen
glad. Ett exempel är att de lokala myndigheterna antar ett förslag som skall få bukt med
föroreningen av vattendrag men möter massivt motstånd. Åtgärderna, som hade mycket
klokt i sig, ansågs oacceptabla av alltför
många inblandade.
Men naturligtvis går inte alla förslag samma öde till mötes. Vad man däremot märker
är att missförstånd är väldigt vanliga. Man
inser inte värdet av många utmärkta förslag
(som till exempel bestämmelsen i 1669 års
skogsordning att en fjärdedel av skogsmark
ägd av kyrkan eller socknar skulle avsättas
för timmerproduktion) samtidigt som värdelösa förslag kan bli uppskattade (till exempel
att man på 1900-talet inte tog hänsyn till
skogsbrandens betydelse). Men vad är det
egentligen som är viktigt för beslutsfattarna?
De vill bevara rikedomen och skönheten i vad
som uppfattas som naturliga miljöer. Det stora problemet är att beslutsfattarnas åtgärder
får gott betyg bara om de tar hänsyn till vissa
intressen. De som antas vinna fördelar på förändringar ser inte alltid på saken på det sättet. De slåss för vad de kan vinna på kort sikt.

Slutsatser
Ofta är de styrandes mål oförenliga med de
enskilda medborgarnas. Den miljöhistoriska
forskningen ger talrika exempel på hur nyttjarna av naturresurser omväxlande skyller resursproblem på rivaler som roffar åt sig och
på staten som tar ifrån dem resultatet av deras arbete. Alla dessa rebeller som avskyr
uppdelning av naturresurser lika mycket som
inblandning anser sig inte skada miljön, dvs
"sin" miljön. Konfronterade med fakta gömmer de sig bakom dagens nödvändighet och
traditionens täckmantel. För dem finns bara
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en rätt, den som grundar sig på behoven.
Om inte lagen ger dem rätt, så anser de att
det är fel på lagen. Arkiven är fulla av gamla
gräl som ger en missvisande och splittrad
bild av miljön. Det gäller att kunna läsa mellan raderna.
Ett gott exempel är det besynnerliga förhållandet mellan järnbruken och skogen. Stångjärnshamrarna utmålas som avgrundslika
hål. Bristen på ved beskrevs som synnerligen
svår, med allmän prisökning som följd efter
1720. I vissa områden var man tvungen att
använda sig av annat bränsle.6 Samstämmighet råder i hela den miljöinriktade diskursen.
Men skrapar man på ytan så finner man regionala skillnader. I den allmänna klappjakten
på brukspatronerna så begråter man trädens
öde, vilket var mode på 1700-talet, men man
finner det helt i sin rätt att enorma mängder
vatten används av andra anläggningar. Man
måste alltså titta både på hur ekosystem fungerar och på vilka mekanismer som ligger bakom de konflikter som uppstår.
Det är i själva verket påfallande hur mycket rörelser för att skydda miljön i allmänhet
har gemensamt trots skillnader i fråga om ursprung och uppsåt:
- rörelsen grundar sig på att ett nytt element
gjort vad som uppfattas som ett djupt störande intrång, särskilt märkbart då miljön tidigare inte förändrats så mycket;
- denna stabilitet kan vara approximativ,
misstolkad eller bara en undermedveten önskan, men för att skydda den förkastas varje
reform som på något sätt hotar de rättigheter
man redan har;
- känslan av att ha rätten på sin sida gör att
frågan om det egna ansvaret kan sopas under
mattan och uppmuntrar till vidare protester.
Den växande medvetenheten om skogsfrågornas betydelse har varit ett viktigt tema i
den forskning som Gruppen för fransk skogshistoria bedrivit. Andra studier har uppmärksammat mer akuta problem och diskussionerna kring dessa.7 Det var inte förrän gruppen kommit så här långt som den, fortfarande
under min ledning, gav sig i kast med att analysera den roll skogen spelat och ännu spelar
i landets ekonomi. Detta gjordes genom att
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studera en världskonflikt, som obarmhärtigt
avslöjar produktionens otillräcklighet och
bristerna i försörjningssystemet. Fortsättningen var en undersökning av skogen och
flottan.8 Återstår sedan att särskilja de utmärkande dragen för skogsekonomin i fredstid.

Översättning av Jenny Jonsson.
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Skogshistoria i Förenta staterna
och Canada
L Anders Sandberg
Jag skall här i grova drag redogöra för några
utvecklingslinjer i amerikansk och kanadensisk skogshistorisk forskning.' Min ansats är
jämförande och jag hoppas kunna ge läsaren
inblick i forskningens karaktär och förändringar däri genom att peka på några väsentliga skillnader mellan de båda länderna.2 Min
utgångspunkt är att varje lands skogshistoriska forskning formas av dess bredare sociala,
politiska och ekonomiska historia. Jag utgår
också från antagandet att skogshistoria som
akademiskt forskningsområde går avsevärt
längre tillbaka i tiden än den tidpunkt när
forskare började kalla sig skogshistoriker.
Man kan på goda grunder hävda att mycken
nordamerikansk historia på ett tidigt stadium
är skogshistoria, med tanke på den centrala
roll som skogen spelade i ursprungsfolkens liv,
hos nybyggarna och i industrisamhällena.3
Jag delar upp den skogshistoriska forskningen i fyra riktningar och undersöker sedan
hur dessa har förändrats över tiden. Den första av dessa behandlar skogen som nybyggarnas gränsland, där träden betraktas som
hinder för att utvidga jordbrukarnas bosättning och odling. Den andra handlar om skogen som en gränslinje för resursutnyttjandet
(timmergränsen), ett begrepp som beskriver
skogsindustrins expansion, dess aktörer och
rumsliga utbredning över kontinenten. Den
tredje riktningen omfattar det som har skrivits om hushållning med naturresurser och
skogsvård, och uppkomsten av offentliga institutioner med uppgift att främja ett klokt ut-

nyttjande av skogsresurser genom mångsidig
användning och inriktning på uthållig avkastning. Den avslutande delen handlar om bevarandet av skogen, uppfattningen att en del
jungfruliga skogar bör bevaras i sitt ursprungliga skick.4
Denna gruppering svarar ganska väl mot
det nordamerikanska skogsbrukets allmänna
karaktär och utmärkande drag med en tydlig
uppdelning på antingen intensivt industriellt
skogsbruk eller användning som syftar till att
bevara skogen. Skog i såväl privat som offentlig ägo avverkas i vissa områden av skogsbolag som råvara för sågverks- och massaindustrin, medan offentliga (och en del privata)
aktörer i andra områden förvaltar parker och
reservat för rekreation eller bevarande. Trots
hänvisningar till sådana begrepp som mångsidigt utnyttjande och ekologiskt inriktat
skogsbruk, förblir den rumsliga uppdelningen
av sådana nyttjanden tydligare i Nordamerika
än i de flesta europeiska länder.

Skogen som nybyggarsamhällets
gränsområde
För Nordamerikas vita nybyggare utgjorde
skogen en viktig tillgång men också ett påtagligt hinder. Den första historieskrivningen om
nyodlingsgränsen handlade därför om hur
nybyggarna fann röjd mark eller hur de röjde
skogsmark för odling. Vid tiden för den europeiska koloniseringen var nära femtio procent av Förenta Staternas nuvarande yta, och
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För nybyggarna utgjorde skogen el/ hinder vid bosättning och nyodling. Därför höggs de flesta träden
ner och brändes. Nyodling i New England. ( Orsa mus Turner, Pioneer History of the Holland Purchase
of Western New York, New York 1850.)

till och med mer av Canadas, täckt av skog.
För de flesta av dessa tidiga pionjärer var skogen motbjudande, frånstötande och avskräckande och "den röjda jord lappen, den
beredda och ordentligt inhägnade marken,
blev en symbol för ordning och civilisation".5
Framstående ar tonhundratalsförfattare i såväl Förenta Staterna som Canada - som Alexis
de Tocqueville, Francis Parkman, William
Cooper och Thomas M'Culloch - har skildrat
denna hist or ia och idealiserat nybyggarnas
ansträngningar att tämja skogen.6 För dem
utgjorde röjningen av marken en befrielseakt
som också främjade ekonomiskt och materiellt framåt skridande.
Synen på skogen som en fiende var emellertid inte allenarådande. Särskilt i Förenta
Staterna växte romantiska föreställningar om
skogen som jungfrulig vildmark och överflödande paradis fram i början av artonhundratalet , hos författare som Henry David Thoreau och Ralph Waldo Emerson. Dessa författare ansåg att det var något enastående med
den ameri kanska skogsmiljön , där amerika-
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ner kunde finna kärnan i sin nationella identitet . 1Canada intog den romantiska synen på
skogen en mindre framträdande plat s. Ett
långt viktigare tema var kampen för att besegra en fientlig omgivning i jakten på odlingsbar
mark och sträv an att utveckla jordbruk och
skogsindustri.7
Ett vanligt tema i kanadensisk litteratur är
att gränsområdet för bosättning och nyodling
i Canada har en annan kar aktär än sin amerikanska motsvarighet. Den kanadensiska vildmarken har skildrats av flera av de berömda
kvinnliga invandrarna till Övre Canada och
bland dessa har Susanna Moodies dystra bild
dominerat över mer fördelaktiga beskrivningar hos hennes syster Catherine Parr Traill.8 I
kanadensisk litteratur har Northrop Frye skrivit om en kanadensisk "garnisonsmentalitet",
och hans lärjunge Margaret Atwood har beskrivit livet i Canada som en kamp för att
överleva i ett fientligt land.9 Geografen Cole
Harris beskriver likaledes kolonisationsprocessen i Förenta Staterna som "huv udsakligen välkomnande", medan samma process i

Canada har blivit "hämmad av landets obönhörliga ogin het"_ w
Det amerikanska folkets konfrontation med
naturen vid gränsområdet inspirerade Frederick Jackson Turner till att formulera den s k
Turner-tesen, dvs uppfattningen att förhållandet mellan amerikanerna och vild marken på
ett unikt sätt har format den amerikanska karaktären.1 I Turners klassiska studie av hur
gränsområdet stängdes 1893 har bliv it en
modell som många senare forskare har tillämpat eller kritiserat. Turner ansåg att ett överflödande rikt gränsområde till en början formade ett individualistiskt, demokratiskt och
jämlikt samhälle i Amerika. I och med att
gränsområdet stängdes 1893 intensifierades
emellertid sociala ojämlikheter, klasskonflikter och tendenser till auktoritär statlig styrning. Walter Prescott Webb har generaliserat
Turner-tesen till global nivå och hävdar att
stängningen av gränsområden med riklig tillgång på naturresurser på alla kontinenter utgjorde ett överhängande hot mot världsordningen.12 Även om både Turners och Webbs
skrifter låg på gränsen till miljödeterminism,
återspeglar de och sätter normen för många
av de tidiga arbetena inom skogshistorisk
forskning. Från och med 1890-talet när nybyggarsamhällets expansion upphörde och skogsindustrin nådde större omfattning kom gränsområdesbegreppet att tillämpas på skogsindustrin .

Skogen som timmergräns
Relativt litet har skrivits om Turner-tesen och
om skogsutnyttjandet under den ko loniala
perioden, då gränsområdet utgjorde imperialismens frontlinje. I3 Skälet är helt enkelt att
skogsnäringen under denna period stod helt
i skuggan av jordbruket och kolonisationen.
Skogsindustrins expansion under de efterföljande peri oderna av nationsbyggande och
den betydelsefulla roll som den expanderande timmergränsen spelade i detta sammanhang ändrade på situationen. Många arbeten
om timmergränsen hyllar träbaronernas och
timmerhuggarnas insatser. Mer kritiska arbeten, som kom sporadiskt förr i tiden men allt

oftare under de sista tre decennierna, har
beskrivit de "progressiva" inslagen i gränserfarenheterna i mindre hyllande ordalag.
Som vi kommer att se, finns viktiga skillnader mellan de kritiska strömningarna i de
båda länderna. I Förenta Staterna har en kritisk skogs- och miljöhistorisk forskning studerat samspelet och motsättningarna mellan sociala aktörer och deras skogsmiljö liksom den
expanderande timmergränsens kostnader för
människor och miljö. I Canada har skogshistoriker varit mer benägna att utforska de sociala och ekonomiska kostnaderna för att utveckla den stapelvaruekonomi, som grundades på skogsresurserna, men varit mindre
intresserade av att studera dess konsekvenser för skogsmiljön.
J E Defebaughs History of the lumber lndustry of America utgör en tidig statistisk beskrivning av skogsindustrins framväxt, med
data uppdelade på de olika delstaterna och
de kanadensiska provinsem a.I4 Nelson Courtlandt Browns The American Forest lndustry,
som är "skriven utifrån skogsägarens, sågverksägarens och virkeshand larens ståndpunkt", ger en liknande skildring. I5 Därefter
har åtskilliga redogörelser för skogsindustrin
i olika delstater följt. I6 William Fox skildrade
skogsnäringens tillväxt i delstaten New York
och beklagade förbudet mot skogsavverkning
och kommersiellt skogsbruk inom det vidsträckta, delstatligt ägda Adirondack Forest
Preserve, ett område som skapades 1885
(omständigheterna runt dess tillblivelse kommer att beskrivas mer detaljerat i ett senare
avsnitt). I7 Robert Fries' Empire in Pine hämtade sin inspiration från Ellen Semples berömda uttalande "vad som idag är ett geografiskt
faktum blir i morgon en historisk faktor" och
beskrev sedan hur Wisconsins ekonomi under 1800-talet "snidades i trä".I8 Efter dessa
tidiga skildringar har David Smith påmint oss
om timmergränsens fortsatta relevans, och
har visat hur sågverksägare, skogshuggare,
verktyg, tekniker och sånger flyttade västerut från Maine. 19
Idealiserande studier av enskilda skogsföretagare och skogsföretag har varit en viktig del av det nationsbyggande projekt som
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den expanderande timmergränsen utgjorde. I
sådana studier beskrivs aktörerna som modigt kämpande för att utöka sina företag trots
otaliga hinder i form av en alltmer stängd timmergräns, en krympande resursbas, militanta fackföreningar och oförstående regeringar.20 Bildandet av Forest History Society år
1946 vilade i stor utsträckning på initiativ tagna av en sådan berömd skogsföretagare. Frederick Weyerhaueser från d en gigantiska
Weyerhaueser-koncernen gav det viktigaste
finansiella stödet när sällskapet tillkom, ursprungligen under namnet Forest Products
History Foundation.21 Den amerikanske historikern Theodore Blegen övertalade Weyerhaueser att bidra med pengar till samfundet.
Blegen var vän till och beundrare av familjen
Weyerhaueser och han var i allmänhet välvilligt inställd till träbaronerna. I sin studie av
Minnesotas historia skrev han ett kapitel om
träindustrin, betitlat "Med yxa och såg", inspirerad av tesen om timmergränsen. I kapitlet
berättade han "en saga om urskogar av silvertallar, o m expansionen västerut av en stor
industri, om företag och deras ägare och direktörer, om skogsmark och finansiella resurser, om transporter med hjälp av vatten och
järnväg, om sågverk, marknader och anläggningar, om samspelet med andra industrier,
om skogsarbetare och deras läger, om arbetet
i skogen och om sägner och berättelser".22
Forest History Society omvandlades 1955
till en ideell utbildnings- och forskningsinstitution, men skogsindustrins inflytande förblev
starkt. En stor del av innehållet i sällskapets
tidskrift Forest History bestod av historiska studier av enskilda skogsföretag samt av biografiska skildringar av de män som var aktiva
inom skogsindustrin. År 1966 organiserade
sällskapet i Boston det första nationella symposiet om trävaruindustrin och dess historia.
Symposiet organiserades i samarbete med
Yale School of Forestry och Business History
Group vid Harvard Graduate School of Business, och skogsindustrins företrädare utgjorde
ett viktigt inslag både bland deltagarna och i
diskussionerna; av de fem personer som fungerade som ordförande för föredragssessionerna kom fyra från framstående skogsföretag.23

294

Senare har studier av skogsindustr in tillkommit som går utöver den berättande och
idealiserande traditionen, dock utan att i
grunden skilja sig från den. Thomas Cox har
skildrat de teknologiska, organisatoriska och
marknadsmässiga förändringarna i skogsindustrin i nordvästra Förenta Staterna.24 Åtskilliga nya företagshisto riska studier har
kartlagt skogsindustrins angrepp på skogarna
i de södra delarna av landet.25 Thomas Cox
gav tillsammans med ett par kollegor ut This
We/1 Wooded Land, en berättelse om den centrala och unika roll som skogen och skogsprodukterna spelade i Amerikas utveckling från
den koloniala eran och fram till våra dagar.26
Deras tes gränsar till en utilitaristisk determinism, både när det gäller skogar använda för
avverkning eller för rekreation och i fråga om
den roll som trä spelade som kapital för att
skapa nationens välstånd.
De historiska skildringarna av skogshuggarens situation passar bra in i den gamla Turner-traditionen. Skogsarbetaren beskrivs nästan alltid som en självständig individualist
med hårda dryckesvanor, som kämpade för
att öppna kontinenten för utveckling trots en
fientlig omgivning. Han idealiseras och romantiseras i dessa redogörelser och sätts
sällan in i ett sammanhang där kampen för att
skapa fackföreningar och bättre arbetsförhållanden ingår.27 Också den arbetshistoriska
forskningen om skogsarbetarna utgör före
1970-talet föga mer än en hyllning av fackföreningsrörelsen. Mycket litet görs för att sätta
in denna i ett större historiskt sammanhang.
Som exempel kan nämnas Vernon Jensens
studie lumber and labor, där författaren i
detalj redogör för fackföreningarnas uppkomst och början till kollektivavtal i skogsindustrin under 1930- och 1940-talen.28 I Rebels
of the Woods berättar Robert Tyler historien
om "The lndustrial Workers of the World" i
nordvästra Förenta Staterna, där denna organisation spelade en framträdande roll inom
skogsindustrin.29
Antropologen James C Malin bröt på 1930och 1940-talen markant med den tradition
som grundlagts av Frederick Jackson Turner
och Walter Prescott Webb. Hans teori var att

inom både äkta "folklore " och kommersiell "fakelore" spelar berättelserna om skogshuggaren
Paul Bunyon och hans Blue Ox Babe stor roll för
förställningen om skogshuggarromantiken. Till de
mer fantasifulla historierna hör den när Bunyon
av misstag flottade några stockar nedför Mississippifloden till New Orleans, och hur Babe rättade till det hela genom att dricka upp vattnet i floden, så att timret skulle kunna föras tillbaka uppströms. Serieteckning. ( The Forest History Society, Durham, North Carofina.)

människan utövade större påverkan på miljön än tvärtom.30 Visserligen var Malin medveten om att den fysiska miljön satte gränser
för det mänskliga handlandet, men inom
dessa gränser fanns utrymme för variation.
Malin bäddade sålunda för ett utforskande av
hur ekologiska processer samverkar med
människans "uppfinningsrika hjärna och
skickliga hand" i utformningen av landskapet.
Parallellt härmed, och kanske under påverkan av Malins ideer, föddes på 1940-talet en
mer kritisk genre av skogshistoriska studier
som behandlade sådana ämnen som den so-

ciala dynamiken, strukturerna och stabiliteten i samhällen dominerade av skogsindustrin.31 Harold och Lois Kaufman publicerade
1946 på uppdrag av Forest Service en studie
av två sådana samhällen i Montana. Studien
antydde att uppgiften att få fram träråvaran
hade prioriterats på bekostnad av samhällenas utveckling och stabilitet. Även om denna studie var den första och sista studie av sådana samhällen, som gjordes på uppdrag av
Forest Service, lade den grunden för kommande sociologiska undersökningar av hushållning med naturresurser. Två andra epokgörande arbeten blev föregångare till den mer
kritiska skogshistoriska forskning som uppkom på 1970-talet: James Willard Hursts undersökning av lagstiftningens och domstolarnas oreserverade stöd för skogsindustrins
utplåning av skogarna i Wisconsin på 1800talet och i början av 1900-talet, och Samuel
Hays klassiska studie av The Conservation
Movement (mer kommer att sägas om denna
rörelse i nästa avsnitt) som kartlade den nära
samhörigheten mellan skogsindustrin och
den begynnande skogsprofessionen.32
Miljörörelsens framväxt på 1960-talet och
uppkomsten av ämnet miljöhistoria i början
av 1970-talet signalerade genombrottet för en
skogshistoria som är mer kritisk mot Turnertraditionen.33 Miljöhistoria uppkom som ett
självständigt forskningsområde med en egen
organisation och en egen tidskrift. Inspirerade av den franska Annales-skolan började
miljöhistoriker att kartlägga det dialektiska
växelspelet mellan miljöns och människans
krafter. Gemensam för alla dessa studier är
insikten att gränsområdeserfarenheten inte
bara har varit positiv utan också har medfört
stora sociala och miljömässiga kostnader. Pionjärinsatser gjordes av forskare som Donald
Worster, Roderick Nash och Richard White.34
Richard Whites undersökning av Island Countys (i delstaten Washington) ekologiska historia var en av de första studierna av denna art
på det skogshistoriska fältet.35 William Cronons klassiska verk om övergången från indiansk till europeisk dominans i New England
skildrar inte bara samhällsförändringar utan
också "grundläggande omvandlingar ... i regio-
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nens växt- och djursamhällen".:16 Den av Susan Flader utgivna boken Great lakes Forest
är visserligen ojämn i fråga om teoretiska utgångspunkter i de enskilda uppsatserna, men
innehåller bidrag från en tvärvetenskaplig
grupp av forskare, "som bygger på en ekosystem-syn på historien i vilken mänskliga samhällen och institutioner såväl som biologiska
och fysiska faktorer betraktas som över tiden
naturligt samverkande komponenter i systemet" . 37 Vid mitten och slutet av 1980-talet
publicerades Michael Williams omfattande
syntes. I den skildrar han röjningen av skog
för od ling och utnyttjandet av skogarna i
Nordamerika i ett långt historiskt perspektiv.
Williams påpekar att skogarna har återhämtat
sig efter den exploaterande fasen fram till
1930-talet. Sedan dess har naturlig åter växt
och plantering, bekämpning av skogsbränder
och sjukdomar samt återställandet av jordbruksmark till skog ökat tillgången på träråvara för industrin.:l8
Gemensam för dessa tidiga kritiska arbeten
är uppfattningen att den icke exploaterade
skogsmarken vid odlingsgränsen var långt
ifrån tom. Ursprungsfolken befanns ha haft
komplexa försörjningssystem, och deras ekonomiska verksamheter hade förändrat de
ekologiska mönstren. Själva ekosystemen
ansågs ha befunnit sig i ständig förändring
och ha innehållit en inneboende förmåga till
förändring. Åtskilliga skildringar av ursprungsfolkens och den lokala miljöns konfrontation
med nybyggarsamhällena byggde på William
Cronons tidiga insikter. Barbara Amy Breitmayer Vatter har direkt utmanat Turner-tesen
och hävdat att gränsområdet aldrig var tomt
och att skogsindustrin trängde undan indiansamhäJlenas livskraftiga försörjningssystem.:19 Robert Bunting har undersökt den
drastiska minskning i biologisk mångfald,
som under 1800-talet skedde i de nordvästra
delarna av Förenta Staterna. Han beskriver
hur angloamerikanska nybyggare först erövrade indiansamhällena och införde jordbruk
och hur sedan industrikapitalisterna systematiskt högg ner den vidsträckta tempererade regnskogen. I motsats till Cronon hävdar
Bunting att dessa processer drevs av klassin-
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tressen och att vinsterna och miljökostnaderna fördelades synnerligen ojämnt. 40
Olika studier har utforskat skogsarbetets
inflytande på lokala samhällen i Oregon, och
hur det påverkade formerna för miljöengagemang i landsbygdssamhällen, liksom skogsarbetarnas reakt ion på skyddet av den fläckiga
ugglan genom lagstiftning. 11 Richard Judds
monografi om skogsavverkning i norra Maine
undersökte hur denna inverkade på den regionala utvecklingen i gränsområden.42 William
Rabbins beskrev skogsindustrin mellan 1890
och 1941 som en fas av mognande industrikapitalism. Industriledare påverkade genom
sina branschorganisationer den federala regeringspolitiken i syfte att skapa ordning, stabilitet och förutsägbarhet i en kaotisk ekonomisk omgivning utan att rubba det privata
ägandet och vinstmöjligheterna.43 John Fahey visade att timmergränsens utveckli ng i
delstaten Washington och norra ldaho inte
kom att påverkas av de insatser för skogsvård
som med kraft gjordes i andra delar av landet
i börj an av 1900-talet.44 Donald Pisani ger en
liknande bild när han, i James Willard Hursts
efterföljd , framhåller att lagstiftningen och
dess tillämpning stödde (miss) hushållningen
med vatten, mark och skogar i de västra delarna av landet. 45
Även inom den arbetshistoriska forskningen har mer kritiska och analytiska studier
framlagts. Jerry Lembcke och William Tattam
har gått utöver de tidigare institutionellt inriktade redogörelserna för framväxten av "lnternational Woodworkers of America" och undersökt den avgörande roll som vänsterkrafterna spelade i denna process. 46 David Vail
har utforskat konflikten mellan entreprenörer
och fackföreningsanslutna arbetare i skogarna i Maine.47 John Bellamy Foster har undersökt relationen mellan skogsarbetare, skogskapitalet och miljöaktivister.48
I tidig kanadensisk skogshistorisk forskning anslöt sig Harald lnnis och Arthur Lower
till den tradition som grundlagts av Frederick
Jackson Turner, fast med den skillnaden att
de betraktade gränsområdet som ordnat,
kontrollerat och lett av staten. Även om det i
samtiden fanns personer som kritiserade lim-

Omkring 1880 hade timmer blivit en au Canadas främsta exportvaror. Från sill arbetsrum i parlamentet, i bakgrunden på bilden, kunde premiärministern, Sir John A. MacDonald, se ut över timmerf/011ningen på Ottawaf/oden. Om det han såg skrev han: ''Åsynen au denna ofantliga mängd timmer som
varje dag passerar förbi milt fönster, påminner mig ständigt om det absolut nödvändiga i att blicka
framåt beträffande den här handeln. Bekymmerslöst föröder vi Canadas skogar och det kommer lwappast all bli möjligt all återställa dem. " (Foto från omkring 18 79, National Archiues of Canada.)

merhandeln och dess föregivna tendens att
rikta nybyggarnas uppmärksamhet bort från
det mer hedervärda jordbruket, tilldelade
Canadas första skogshistoriker utan reservationer timmerhandeln rollen som tillväxtmotor.
lnnis och Lower grundade den kanadensiska
traditionen av stapelvaruhistoria. Företrädare
för denna tradition betonar Canadas koloniala
ställning i förhållande till Storbritannien och
Förenta Staterna, och beskriver hur exportinriktade råvarusektorer har vuxit fram och format centrala och regionala institutioner.49
Biografier har naturligtvis skrivits över de
män som ledde de stora skogsföretagen, som
British Columbias H R McMillan och Gordon
Gibson och familjen lrving i New Brunswick.

Ibland skedde detta på uppdrag.50 Skogsarbetarna har också skildrats i åtskilliga förhärligande verk. Sådana berättelser skrevs oftast
i en romantisk tradition som idealiserade den
råa styrkan hos skogshuggaren i hans strävan
att underkuva skogen. En del av dessa var riktiga memoarer, som berättade om livet bland
skogsarbetarna, och var skrivna med stor
berättarförmåga, ett skarpt öga för detaljer
och medkänsla med de människor som beskrevs.51 En tidig systematisk redogörelse för
skogsarbetarnas liv är Edmund Bradwins
Bunkhouse Man som publicerades 1927.52 En
senare skildring, som visserligen har ett nostalgiskt tonfall men ändå inte är romantisk, är
Donald MacKays The Lumberjacks.s..1
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Quebec har kommit längst när det gäller att
Medan miljöhistoria i början av 1970-talet
kom att påverka den skogshistoriska forsk- undersöka de landsbygdsförhållanden som
bar upp stapelvaruexporten. Olika tolkningar
ningen i Förenta Staterna, fick detta forskkonkurrerar om att förklara fattigdomen och
ningsområde mycket ringa betydelse norr om
gränsen. Den skola som lnnis och Lower grun- bristen på länkningar till Quebecs landsbygdsekonomi i övrigt . Seguin hävdar att
dat förblev den främsta inspirationskällan för
skogsbolagen
främjade kolonisering i syfte att
flertalet skogshistoriska arbeten. Det är
tillförsäkra
sig
billig arbetskraft nära sina avsymptomatiskt att Arthur Lowers avhandling
verkningsplatser.
Bouchard lägger skulden
från 1940 med enbart smärre ändringar kom
för
böndernas
misströstan
på avsaknaden av
att publiceras 1973. Forskningen behöll en
lokala
jordbruksmarknader
och anser att exsnäv inriktning på exportråvaror och betonaportproduktionen
bringade
viss
lättnad i dende de externa faktorernas inverkan på den
58 Little skyller nybyggarnas
na
belägenhet.
kanadensiska timmergränsen men underlät
att under söka exportproduktionens sociala fattigdom på statens vägran att ge dem tillgång till den enda lönsamma lokala resursen:
och ekonomiska konsekvenser för samhällen
timret .59 Michael Cross har skildrat våldet
som dominerades av skogsindustrin.54
och konflikterna på timmergränsen när skogsMånga av de bästa akademiska arbetena i
kanadensisk skogshistoria har fortsatt att for- bolag gjorde intrång och använde beväpnade
mas av och tagit sin utgångspunkt i Canadas gäng för att skydda sina avverkningar. Han
och dess delstaters koloniala och neokoloni- har också pekat på att etniska konflikter ofta
60
ala ställning i ett transatlantiskt, kontinentalt, förvärrade dessa skärmy tslingar. Danny
Samsons Contested Countryside belyser den
transkontinentalt och globalt sammanhang.
centrala roll som landsbygdens arbetargrupNågra av dessa arbeten har tagit hänsyn till
den kanadensiska skogsekonomins inre dyna- per spelade för att bära upp råvaruekonomin.
mik men har behållit koncentrationen på rå- Studien ger också inblick i konflikterna och
varan. Så har till exempel Bertram och Wat- förhandlingarna mellan å ena sidan de stora
bolagen med avverkningsrätter och å andra
kins studerat de ekonomiska länkningar och
multiplikatoreffekter som råvaruexporten gi- sidan marknadsinriktade jordbrukare och
grupper som nyttjade skogsmarkerna för
vit upphov till.55 Ändå har många menat att
självförsörjningsändamål i kust provinserna
dessa länkningar inte varit tillräckligt starka
och
i Newfoundland.61
för att skapa en integrerad och balanserad
Nyare studier av skogsarbetet i British Coekonomi. Skogsforskare på vänsterkanten har
lumbia,
Ontario och Quebec placerar detta i
dragit paralleller mellan den kanadensiska
ett
bredare
politiskt, ekonomiskt och socialt
skogsindustr isektorn och sårbarheten hos
och framhäver ar betsprocessammanhang
ekonomier i Tredje Världen. Inspirerade av
sens,
vetenskapens
och teknologins centrala
beroendeskolans teori om utvecklingen i
för
skogsindustrins
utveckling.62 Ken
roll
Tredje Världen har många forskare studerat
den kanadensiska utvecklingen i liknande Drushkas arbete om Brit ish Columbia bebelysning. Som exempel kan nämnas Patricia skrev och/eller beklagade det transnationella
kapitalets växande betydelse och dess effekMarchaks Green Gold om British Columbia,
63
Larry Pratts och Jan Urquharts last Great For- ter på skogsarbetarna och samhällena. Fleest om Alberta och Anders Sandbergs Trouble ra forskare har också studerat ursprungsfol64
in the Woods om New Brunswick och Nova kens aktiva deltagande i skogsekonomin.
Drushka har, tillsammans med andra, skisseScotia.56
rat alternativa ägande- och brukandesystem
Andra studier i den tradition som lnnis och
samt metoder för skogsskötsel i British CoLower grundade har fokuserat interaktionen
lumbia.65 I en användbar översikt av det sammellan skogsindustrin och skogsarbetare,
lade
förhållandet mellan skogsekonomin och
samhällen dominerade av skogsindustrin och
57
under de senaste två århundraskogsarbetet
små skogsägare. Historiker som forskat om

298

Canada kom efter andra världskriget all bli en världsledande producent och exportör av massa och
papper. Massa- och pappersindustrin stod för huvuddelen av såväl landets arbetstillfällen som stats inkomster. Det mesta som skrevs om industrin handlade om dess ny/la. Inget skrevs om de sociala problem som den skapade. Boken uThe Children 's Book About Pulp and Paper " är el/ belysande exempel
och berä//ar "den sorgliga historien om hur indianerna tappade bort sin egen historia eftersom de inte
hade tillgång till skrivpapper". (Osborne Collection of Early Children Books, Toronto Public library,
Ontario.)

s

dena visar Richard Rajala tydligt dess betydelse för kanadensisk skogshistoria.66
Studier i James Malins trad ition har varit
mindre vanliga i Canada, med några anmärkningsvärda undantag, i synnerhet inom historisk geografi. Dessa tar mer hänsyn till växelverkan mellan människans verksamhet och
miljöns dynamik. Andrew Hill Clark var föregångaren när det gäller sådana studier i Canada. Tonvikten i hans arbeten låg visserligen
inte på skogen men de blev ändå en inspirationskälla för skogshistoriker. Graeme Wynns
klassiska verk, Timber Colony, är en noggrann
undersökning av dynamiken i timmerhandeln
under 1800-talet i New Brunswick.67 Wynn är
den som kommer närmast att skriva en skogs-

historia i vilken skogsmiljön ingår som aktiv
komponent, men hans ansats har inte fått efterföljare förrän helt nyligen. Neil Forkey menar att Andrew Hill Clark är en bättre inspirationskälla för en spirande kanadensisk miljöhistoria än lnnis och Lower.68
I en studie publicerad 1993 jämförde Richard Judd arbeten om skogssektorn i Canada respektive Förenta Staterna och väckte
iden att det finns en skillnad mellan studierna
av timmergränsen i de båda länderna. Han
hävdade att mycket av styrkan i kanadensiska skogshistorikers arbeten ligger i deras förmåga att "påvisa den enorma makt som storkapitalet utövade i en region inriktad på 'industrialisering på inbjudan'. Provinsregeringarna
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utnyttjade det enda betydelsefulla förhandlingskort de hade för att dra till sig investeringar - skogarna - och när detta hade offrats
blev de bolagens gisslan".69 Amerikanska historiker har däremot, enligt Judds uppfattning,
ofta varit "naiva när de har bortsett från bolagens hegemo ni". Canadas längre koloniala
och neokoloniala ställning som råvaruproducent för utländska marknader har utan tvivel
bidragit till den historiska forskningens styrka inom detta område.
Å andra sidan har kanadensiska forskare
intresserat sig mindre för effekterna av bolagens angrepp på skogen liksom för de insatser som gjorts av skogs- och naturvårdare för
att bekämpa detta.m På den punkten har, som
vi kommer att se i de följande två avsnitten,
amerikanska forskare varit mer lyhörda.

Foresters' Association och Canadian lnstitute
af Foresters. De amerikanska och kanadensiska sammanslutningarna var framträdande
elitorganisationer med ett brett medlemskap
som innefattade såväl skogsyrkesmän som
industriföreträdare. Nordamerikanska skogshistoriker har skildrat dessa organisationers
uppkomst och utveckling.n
Den första historiska skildringen av skogsvården i Förenta Staterna skrevs av Gifford
Pinchot, den förste chefen för United States
Forest Service. Hans Breal?ing New Ground redogör för insatserna på den vetenskapliga
skogsskötselns område.74 Pinchots praktiska
arbete på Biltmore Estate, som ägdes av elen

Skogsvårdens uppkomst
Det exploaterande skogsbruket och de romantiska känslorna för skogen på 1800-talet
födde två breda rörelser : en inriktad på god
hushållning med naturresurser och en på
bevarande av ursprungliga naturmiljöer. Hushållarna argumenterade för en "klok användning" av naturresurser och deras intressen
var i hög grad knutna till de omfattande arealer av offentligt ägd mark som den federala
regerin gen innehade i de västra delarna av
Förenta Staterna. Bevararna argumenterade
däremot för att skapa nationalparker och reservat, för rekreationsändamål och/eller för
att bevara de få återstående vildmarkerna på
kontinenten.71
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet kom företrädarna för klok skogshushållning att oroa sig för en framtida lokal brist på
träråvara till skogsindustrin. George Perkins
Marsh formulerade den resurshushållande
traditionens viktigaste budskap när han varnade människan för de negativa följderna för
miljön av en obegränsad exploatering av naturresurserna.72 I både Förenta Staterna och
Canada gav denna riktning upphov till administrativa organ som United States Forest Service och Canadian Forest Service samt till
professionella organisationer som American
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President Theodore Roosevelt, t.v., och direktören för "United S1ates Fares/ Servi ce··, Gifford Pinchol, under en exkursion på Mississippifloden för
"Inland Waterways Commission " /.907. De båda
samarbetade för att skapa en nationell skogshushållning, ett arbete som var politiskt kontroversiellt. Roosevell och Pinchol anses som grundare
av den amerikanska skogsvården. ( The Forest
Hislory Society, Durham, Norlh Carolina.)

framstående industrimannen George Vanderbilt, ger ett praktexempel på professionellt
skogsmannaskap, även om egendomens ekonomiska livs kraft var tvivelaktig. 75
William Greelys Forests and Men och Coert
DuBois' Trail Blazers är tidiga beskrivningar
av den kåranda som kännetecknade skogsmännen i United States Forest Service och
deras hängivenhet för ett uppdrag i det allmännas tjänst. 76 Harold Steens och Glen Robinsons historiska skildringar av Forest Service är huvudsakligen beskrivande med föga
av kritisk granskning.77 William Robbins har
undersökt samarbetet mellan Forest Service
och olika statliga och privata organisationer
och företag. Dessa samarbetsprojekt nådde
sin höjdpunkt mellan 1924 och 1942, före en
period med ökad kontroll från kongressens
sida, mindre administrativ handlingsfrihet,
ökad aktivitet från påtryckningsgrupper och
starkt reducerade federala anslag. 78 Av dessa
samarbetsprojekt har Civilian Conser vation
Corps - en satsning för att skaffa sysselsättning åt arbetslösa under den stora depressionen - fått den mest positiva bedömningen. 79
Mer kritiska och jämförande synpunkter
återfinns i Samuel Hays klassiska verk från
1959 om den "progressiva rörelsen". Hay hävdar att skogsvårdsrörelsen inte i första hand
var en kamp mot bolagens rovdrift och exploatering utan snarare ett uttryck för skogsyrkesmännens och företagarnas strävan att finna de "effektivaste" vägarna att utnyttja nationens naturresurser.80 Herbert Kaufman har i
detta sammanhang behandlat de organisatoriska metoder som Forest Service använde
för att se till att lokala skogvaktare rättade sig
efter cen trala direktiv för att nå "effektivitet".81 Sådana centrala direktiv accepterades
ofta inte lokalt, och i många fall var den lokala befolkningen kritisk till Forest Services sätt
att förvalta skogen.82
I och med att miljöfrågorna fick växande
betydelse i samhällsdebatten kom skogshistoriker att mer kritiskt granska Forest Services ur flera olika perspektiv. David Clary har
i en analytisk undersökning frilagt Forest Services ensidiga inriktning på virkesproduktion
genom åren.s.1 Klyza har beskrivit hur Forest

Services grundläggande ideologi - att producera träfiber för skogsindustrin - blev alltmer
fast etablerad och hur organisationen så småningom byggde upp en tjock försvarsmur av
argument för sina skogsskötselmetoder.114 I en
nyligen publicerad studie hävdar Paul Hirt att
anslagen till Forest Service begränsade dess
förmåga att tillgodose ökade krav på mångsidig användning av skogen liksom dess möjligheter att beakta ekologiska mål.85 I ett samlingsverk utgivet av Harold Steen om nationella skogsreservat sätts Förenta Staternas erfarenheter in i ett bredare internationellt sammanhang.86 Jonasse har fört fram en postmodernistisk kritik av nordamerikansk skogsskötsel.87 Ekonomer och konservativa samhällsdebattörer har, å andra sidan, anklagat
Forest Service för ineffektiv ekonomisk förvaltning och för en strävan efter att få den
egna organisationen att växa.88
Kritiken av Forest Service har lett till att en
ny typ av studier vuxit fram med syfte att finna alternativ. En del av dessa har inspirerats
av Aldo Leopolds ideer om en miljöetik ("land
ethic"), ett begrepp som han myntade för att
beskriva skötselmetoder för naturresurser
som tog större hänsyn till ekosystemens fortbestånd. Leopolds Sand County Almanac innehöll den sedermera så berömda uppsatsen
om miljöetik, en uppsats som publicerats på
nytt i många former. Den har utgjort det främsta skälet till att Leopolds liv och tidsålder
gång på gång kommit att utforskas.89 Kritiken
av Forest Service och den uppskattning som
visats Aldo Leopolds ideer innebar en konfrontation mellan individer och grupper som
alla hörde till eliten. Richard Judd anlägger ett
annat perspektiv på hushållningsrörelsen, ett
perspektiv som också innefattar vanligt folks
synsätt. I en studie av norra New England
hävdar han att denna rörelse "är betydligt
mer omfattande, eklektisk och motsägelsefull
än vad man kan tro om man tar del av de noggrant utarbetade logiska resonemang som
lades fram av de företrädare som hörde till
eliten av statliga tjänstemän eller vetenskapsmän" .90 Det folkliga inslaget i hushållningsrörelsen utgick från moraliska föreställningar
och vilade på "en tro på demokratiskt tillträ301

Aldo Leopold, jägmästare och
biolog, anses vara den som under I 940-talet införde etiken
beträffande bruket av naturtillgångar. Leopold motsatte sig
trakthyggesbruk och användning av DDT. Han såg människan som en del av naturen och
hans budskap var enkelt: "Den
som strävar mot att bevara den
biologiska miljöns helhet, stabilitet och skönhet gör rätt. Den
som strävar åt motsatt håll gör
fel. " (Forest History Society,
Durham, North Carolina.)

Länge uppfattades skogsbränder enbart som en
skogens f iende. Bränderna bekämpades av "United States Forest and Park Services". Under senare år har man emellertid börjat inse brändernas
ekologiska betydelse i ekosystemet. Skogsbrand i
Boise nationalpar!?, ldaho, 1955. ( Forest History
Society, Durham, North Carolina.)
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de till, och gemensamt ansvar för, naturresurserna; på en aggressiv strävan att omforma
naturen till att tjäna människans behov; och
på en pietistisk, perfektionistisk syn på balansen mellan kulturella och naturliga drag i det
föränderliga landskapet".91 Den litteratur som
anlägger alternativa perspektiv på skogsvårdsfrågan och hushållning med naturresurser i allmänhet har också up pmärksammat
ursprungsfolkens vård av skogsekosystem.92
På 1990-talet publicerades några utmärkta
stud ier med historiskt perspektiv, studier
som präglades av insikten att skötseln av skogar är en komplex fråga och att man måste ta
hänsyn till såväl etiska som okända faktorer.
Ett exempel är William Cronons Uncommon
Ground och särskilt James Proctors bidrag
om de etiska problem som behöver lösas i
debatten om jobb kontra miljö.93 Nancy Langstons monografi om skogarna på Blue Mountains i östra Oregon och Washington påvisar
att ekosystemen i regionen har en hög grad
av komplexitet och att skogsförvaltarna inte
lyckat s förstå, och än mindre handskas med,
denna komplexitet. Hon rekommenderar därför att det gamla idealet med en maximal uthållig avkastning måste ge vika för "andra ide-

al som tar hänsyn till komplexitet, mångfald
och osäkerhet". 94
Skogshistorikerna har förändrat sin syn på
en aspekt av skogsskötseln, nämligen skogsbränderna. Tidigare historiker såg Forest Service som en tapper beskyddare av skogen
mot fienden elden men senare forskare har
ifrågasatt detta enkla budskap.95 Historiker
har påverkats av de återkommande debatterna om skogsbrändernas positiva effekter.
Dessa effekter accepterades formellt av National Park Service och Forest Service när de
1968 respektive 1971 började använda skogsbrand som metod i skogsskötseln.96 Därefter
har Stephen Pyne blivit en av de ledande forskarna på detta område. Han har påvisat hur
skogsbränder ofta användes av ursprungsfolken och har också lyft fram brändernas betydelse för förnyelsen av skogsekosystemen.97
Studier av skogsyrkeskårens historia är
inte lika talrika som verken om Forest Service.
En av Gifford Pinchots elever, Henry Clepper,
skrev det första arbetet i den självförhärligande traditionen. Han framhävde särskilt American Foresters' Associations insatser för att
främja trädplantering och för att öka allmänhetens intresse för skogsfrågor genom de årliga "Arbor Days".'lfl Elmo Richardsons studie
av skogsmannen David Mason skildrar mannen som lanserade begreppet uthållig avkastning i amerikansk skogsskötsel.99 Begreppet
byggde på Frederic Clements' klimaxteorier,
på föreställningen om ekosystem i balans och
tron på människans förmåga att beräkna och
skörda en konstant årlig avkastning på naturkapitalet. Andra skogsmän, som till exempel
Hugh Miller Raup, med Harvard Forest som
sitt arbetsfält, menade att skogsekosystem
befann sig i ständig förändring och utsattes
för ständiga störningar. 100 De motsatta föreställningarna om skogsekosystemen ledde till
skilda strategier för skogsskötseln. Samuel
Hays nyligen utgivna uppsatssamling diskuterar hur begreppet uthållig avkastning kom att
modifieras så att det blev förenligt med modern ekologisk teori. 101
1Canada var Bernhard Fernow den förste
som skrev om skogsskötsel med ett starkt
engagemang för skogsvårdsrörelsens ideer. 10-1

Bernhard Fernow, chef för "the United States Department of Agriculture Division of Forestry"
1886-1898, utsågs /i({ rektor för Förenta staternas
första skogshögskola, Corne/1 University i staten
New York. Hans ansträngningar för all sköta skolans 30,000 acre skog i Adirondack Mountains
stod i konflikt med grannskapets förmögna och
inflytelserika skogsägares intressen. Dessa tvingade guvernören att stänga skogshögskolan. Fernow for/salte därefter som rektor för Canadas
första skogshögskola vid universitetet i Toronto.
Hans ansträngningar för all införa god skogsvård
i Canada blev dock inte mer framgångsrika där
än vad de varit i USA. (National Archives of
Canada.)

s

Enbart ett fåtal arbeten har emellertid behandlat den federala Forest Service, och de
som finns är okritiska och skrivna på uppdrag
av organisationen. Orsaken till det ringa antalet studier är att enbart en liten andel av
skogsmarken ligger under Forest Services
kontroll. När förbundsstaten Canada bildades
1867 gjordes delstaterna till ägare av alla naturresurser och 1930, när de två sista präriedelstaterna AJberta och Saskatchewan tillkom, förlorade Forest Service praktiskt taget
all kontroll över skogsmarkens skötsel. 103
Delstaternas skogsägande har många gånger framhållits som en gynnsam förutsättning
för skogsvårdsinsatser i Canada. Bernhard
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Fernow lämnade faktiskt Förenta Staterna för
Canada därför att han ansåg förutsättningarna för att främja skogsvården vara bättre i ett
land där regeringen kunde ta mer aktiv del i
denna. Verkli gheten var emellertid en annan
och historiker har upprepade gånger hävdat
att delstaternas skogsägande kanske i själva
verket har påskyndat exploateringen och
skövlingen av skogen. Peter Gillis och Thomas Roach presenterade den första historiska analysen av skogsskötselns försämring på
nationell nivå. De behandlar ganska detaljerat
den misslyckade skogspolitik som fördes av
den federala regeringen och delstatsregeringarna i Ontario, Quebec och New Brun swick.104 Peter Gillis har visat att träbaronerna
i Ottawa River visserligen anammade en del
av skogsvårdsrörelsens budskap, men detta
ställningstagande blir mindre imponerande
när man betänker att timmergränsen redan
hade flyttats till andra delar av landet. I05 Träbaronernas bristande omsorg om naturresurserna bekräftas av en annan studie av Gillis

om föroreningen med sågspån i Ottawa River,
något som träbaronerna inte betraktade som
ett problem. Det gjorde däremot företrädare
för naturvårdsintresset med välbärgade fiskare och allmänt naturintresserade personer i
spetsen.106 Gillis, Benedickson och Hodgins
har skrivit om skogsreservaten i Ontario och
Quebec som utgjorde virkesreserver för träbaronerna.107 Roach och Judd liksom Parenteau och Sandberg har visat hur det exportembargo på massaved, som kanadensiska naturvårdare förespråkade i syfte att skydda värdefulla skogsreserver på 1920-talet,
mera var ett försök från företagarnas sida att
säkra och dra ekonomisk fördel av tillgången
på massa. I08 Jamie Swift har senare givit en
pregnant redogörelse för samma process under senare tid. I09 Howlett och Beyers har kritiskt granskat den federala skogsvårdsorganisationen genom att sätta in den i flera sammanhang, främst landets historia som koloni
och råvaruexportör samt det täta nätverk
som bildats mellan skogsindustrin, delstats-

Efter all ha överfört federal statlig skogsmark till de nya provinserna Saskatchewan och Alberta 1930,
drabbades Canadas skogsstyrelse "Dominion Forest Service " av svåra ekonomiska och personella problem. Den ansvarige för verllsamheten, E.H. Finlayson, blev speciellt drabbad. Han lämnade sill hem
på morgonen den 26 februari 1936 för all, som man trodde, bege sig till arbetet, varefter han aldrig mer
sågs. (National Archives ofCanada.)
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regeringarna och den professionella skogsmannakåren. 110
Delstaternas stora innehav av skogsmark
är den främsta anledningen till att litteraturen
om skogsvårdsorgan och skogsförvaltning på
denna nivå är mer omfattande än den om
motsvarande organ på federal nivå. En del av
denna litteratur har okritiskt skildrat dessa
organs gradvisa expansion, deras växande
professionalism samt de män ( och några kvinnor) som arbetade inom och ledde dem. III
Denna forskning har ibland präglats av
ekonomisk nationalism och lyft fram det exploaterande förhållandet mellan Förenta Staterna och Canada liksom de federala och delstatliga regeringarnas försök att behålla äganderätten till virkesresurserna och hålla kvar
förädlingen av dessa inom landet. II2 Dessa
analyser har däremot mindre att säga om hur
bolagens starka ställning påverkat skogen
och hur skogsmannakåren stött eller motarbetat bolagens attacker på skogen. Ett anmärkningsvärt undantag har inspirerats av
Samuel Hays arbeten, nämligen H V Nelles
The Politics of Deve/opment, som påvisat
skogsvårdens katastrofala misslyckande i
Canada liksom hur delstaten Ontario använt
kronojord för att genom markupplåtelser
locka till sig industrier.II3
Vid sidan om Bernhard Fernow har inga
kanadensiska skogsmän utövat ett varaktigt
inflytande på landets skogsscen. En del misslyckades helt enkelt i sina skogsvårdande ambitioner, somliga ägnade sig åt att beskriva
skogsindustrins tillväxt, medan andra i efterhand ställt sig kritiska till sitt eget handlande.114 Donald MacKays Heritage lost lyfte
fram de röster som försökte att spjärna emot
den dominerande trenden men huvudlinjen i
hans skildring handlar om skogsmännens roll
i en serie grava försummelser och i den hänsynslösa awerkningen av skogen. II5
Det återstår ännu att skriva en kritisk studie av den kanadensiska skogsyrkeskåren
och dess utbildning. En del jubileumsskrifter
om olika skogliga utbildningsinrättningar har
publicerats, men dessa är mer beskrivande
än analyserande och riktar sig till de forna
eleverna snarare än till en bredare läsekrets. II6

RENE\X1 ING
NATURE'S \VEALTH
A C:U\TE:-1/\'L\l HISTOR\'

RICHA RDS. LA,\ IIIUlT wi1h P aul P ross

Konstnären Tom Thomson inspirerade bildandet
av gruppen kanadensiska landskapsmdlare som
kallas "Group of Se ven". Många av deras skogsmotiv hyllar, snarare än kritiserar, brukandet av
skogen genom att förhärliga det öppna hygget
med dess färgsprakande vegetation. Mdlning av
Tom Thomson pd omslaget till Richard Lamberts
and Paul Pross' "Renewing Nature's Wealth ", en
minnesskrift över 200 års förvaltning av natur
och djurliv i provisen Ontario, Canada.

Vildmarksskyddets uppkomst

Vildmarken har utgjort ett viktigt inslag i den
nordamerikanska föreställningsvärlden, särskilt i Förenta Staterna. I 1800-talsromantikernas verk, till exempel av Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson och John Wesely
Powell, betraktades skogen som en tillflyktsort undan ett samhälle som snabbt urbaniserades och industrialiserades. Naturen var för
dem Guds spegel. Deras naturkänsla väcker
fortfarande genklang i vida kretsar och resulterade i tillkomsten av ett nationalparkssystem, med bildandet av Yellowstone National
Park 1872 som första steg.
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En av de mest framträdande
inom bevarandei ntressena i
Förenta staterna var John
Muir, grundare av den väl•
kända "Sierra Club". Muir
var en ledande förespråkare
för en oegennyttig syn på na·
turen, som för honom var he•
tig. Han förkastade antropo•
centrismen, iden om männis•
kan i centrum, till förmån för
biocentrismen, vars inne·
börd är att människan till•
sammans med alla andra le•
vande väsen står i centrum
(Huntington Library, San
Marino, California.)

Mystikern, spiritualisten och grundaren av
Sierra Club, John Muir, argumenterade överty gande för national parkssystemet och nådde en bred publik. Hans Our National Parks
publicerades 1901 som ett slags vittnesbörd
om parkernas betydelse för den amerikanska
mentaliteten. Muir beskrev där inte bara
parkerna i entusiastiska ordalag, han försökte också få människor att uppskatta dem, argumenterade för det praktiska behovet av
vildmark och förespråkade att industriella
verksamheter skulle förbjudas i parkerna. 117
Efter hans död 1914 har John Muirs betydelse ökat och han har blivit en nästan mytisk
person. Återutgivning av hans verk och skrifter om hans liv har vuxit till en smärre industri.118 Många har sedan dess skrivit om am erikanens andliga frändskap med vildmarken.
Det klassiska verket är naturligtvis Roderick
Nashs Wilderness and the American Mind där
den amerikanska vildmarken med dess skogskatedraler ses som en källa till nationell stolthet av samma rang som kyrkorna och slotten
i Europa.II9
National Park Service, som inrättades 1916
för att förvalta nationalpar kssystemet, har
varit föremål för ett stort antal studier.I20 Totalt är tio procent av Förenta Staternas landareal skyddad som nationalparker eller vildmarksreservat och National Park Service förvaltar grovt räknat ungefär en tredjedel av
denna areal (av vilken femt io nationalparker
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utgör en del). John lse publicerade 196 1 den
första fullständiga histor iken över National
Park Service. Den präglades av en välvilli g
inställning till organisationen och kritiserade
dess fiender inom såväl offentlig som privat
sektor.m Senare skrevs liknande skildringar
av de insatser som gjorts av ledande tjänstemän inom Park Ser vice. I22
I mitten av 1980-talet började emellertid
National Park Service, precis som tidi gare
Forest Service, att utsättas för en mer krit isk
granskning och anklagades för avskärma sig
från omvärlden och präglas av en expertmentalitet. Alston Chase har hävdat att Park Ser vice
i högre grad har medverkat till att förstöra än
att bevara parkerna genom att ta större hänsyn till rekreationsintressena än till skyddet
av ekosystemen.I23 Rekreationsaspekterna
var förvisso vikti ga redan från början och
National Parks and Conservation Association
- en privat organisation som bildades till stöd
för Park Service - skapades ursprungligen för
att skydda nationalparkerna från dammbyggares och gruvbolags intrång och för att garantera att nationalparkerna skulle innehålla
enastående naturscenerier och ett rikt, orör t
landskap.I24 I slutet av 1980-talet hade emellertid föreningen förlorat förtroendet för Park
Ser vice och gav ut en omfattande samling av
lagar och förord ningar, avsedd att användas
vid rättsprocesser för att skydda nationalparkssystemet.125 En ändå mer förödande

kritik kom från en person som själv varit verksam inom Park Service. Richard Sellar hävdar
i Preserving Nature att Park Service har struntat i vetenskap och sunt förnuft i över 80 år.
Hellre än att lyssna på biologer och ekologer
har Park Service givit vika för rekreationsintressenas krav. I26 Precis som Forest Service
har också Park Service utsatts för kritik från
förespråkare för den fria företagsamheten. I27
De sociala krafterna bakom nationalparkssystemets tillkomst i Förenta Staterna beskrivs väl i Susan Schrepfers studie av strävandena att rädda redwood-skogarna i Kalifornien. Hon koncentrerar sig på Save-theRedwoods League som grundades 1918.
Schrepfer tecknar en bild av organisationen
som sammansatt av framstående reformvänner och naturskyddsanhängare, som med
pengar från Rockefellers köpte och överlät på
den kaliforniska delstaten ungefär 56 000
tunnland jungfrulig skogsmark. Save-the-Redwoods League samarbetade i denna process
nära med skogsindustrin och lyckades bevara
de "lämpligaste" och mest storslagna bestånden.128 Michael Cohen skildrar en större nationell organisation, Sierra Club, bildad 1892
av John Muir i syfte att skydda naturen. Även
den organisationen har sina rötter i samhällets elit. Dess första medlemmar var en grupp
välbärgade män, som ägnade sig åt fotvand-

ring och hade goda kontakter med den federala markförvaltande byråkratin. Det var först
på 1960-talet som Sierra Club omvandlades till
påtryckargrupp för miljövänner och vann brett
stöd. I29 Från ett annat perspektiv har Philip
Terrie kartlagt olika föreställningar och motsättningar som uppstått runt Adirondack Forest Preserve i delstaten New York. Det var här
som begreppet miljöestetik- uppfattningen att
vild markstillstånd är en attraktiv egenskap hos
ett landskap - först formulerades. Ändå har
New York-borna genom åren haft en ambivalent inställning till bevarandet av den vilda naturen.130
I Canada har vildmarksiden haft en annan
inverkan på landets mentalitet. Antalet nationalparker och reservat är färre. I mitten av
1990-talet var bara fem procent av landarealen avsatt som parker och skyddade områden. Canadian Park Service, som grundades
1911 (under namnet Dominion Parks Branch),
förvaltar nu trettiofyra nationalparker. Parksystemet inrättades huvudsakligen för ekonomiska ändamål - först och främst för rekreation och turism men kommersiell användning
och resursutvinning var fullt tillåtna. Parkerna tillkom av efterklokhet snarare än som redan från början högt prioriterade projekt. I3I
Canada har förvisso haft sina vildmarksförfattare och sina förespråkare för vildmarken

Det var de majestätiska redwoodträden i Californien som
inspirerade den tidiga naturvårdsrörelsen i USA. Intresset
var dock inte folwserat till trädens naturvärden utan mera
på deras betydelse för rekreation och nationalistiska känslor. (Forest History Society,
Durham, North Carolina.)
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NESBIIT THOMSON & COMPANY Linuted
305-7 Bank of Hamilton Building, TORONTO
~IOSTREAL

11.\ mLTOS

LOSDOS, 0111.

Nat ionalistiska ekonomer i Canada har ofta anklagat amerikanarna för överexploateringen av de kanadensiska skogarna utan att påminna sig om sin egen roll i denna process. Med denna annons från
1920-talet stödde bankirfirman Nesbitt, Thomson and Company i Toronto ett förslag om exportembargo för massaved. (Morris Wolfe, red. A Saturday Night Scrapbook Toronto 1973)
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C ANADA'S
NationaJ Playground and Game S a nctuary of
4.400 square miles. R iding. Hiking._ C lim bing, t-ishi!"at,
Camping. Mighty Snow-capped Mo untaan P eaks. G leamang
Glaciers, Great
Rivers
and
Shimmering
Lakes.

JASPER PARK LODCE (on Lac BeauYat)
(U,-ler ma....,emcnt C a...dlan National Aa,lway s)

provides excellent a ccommodation for 250 guests. All f!lOO·
e rn conven iences. Rates $5.00 per day and up. Ame n ca n
plan (meals included).
Tbe TRIANGLE TOUR
c onccdcd to be thc ro.nesa r~I &nd OCUI\ trip on the c ontino,nt. cm~acn t hc
rail journeJ' ttuoucJ, Mount. Robsoft Pm, the Neclwko. Bulkley and Såttna
River V alleJ'• to Princ:e Rupert, theftCe southward on
p&.latial ~
to V&neouver via the far-famf'd lnside
Passage, amicbt ao«ncry aptlJ' ducribed as "The NDI'•
• •J' Of~rica", From Vancouver thc rail linc le&da
back castwanl to Ju~r Nation.I Puk via the miphlJ'
Frasu and Thompson Canyons.
St•~...;,.r - i t t • t l - ,.•cifi,f c-•t tidNt•

De kanadensiska nationalparkerna har marknadsförts hårt för turism and rekreation, inte minst av de
stora järnvägsbolagen, "Canadian National Railways " och "Canadian Pacific Railways ". Annons i
"Saturday Night" för Jasper National Park 1923.

men deras berättelser har en annan karaktär
än de amerikanska motsvarigheterna. 132 Ernest Thompson Seton och Sir Charles G D
Roberts var de första som skrev om upplevelsen av verkliga, vilda djur i en naturlig miljö,
och liknande berättelser har skrivits av senare författare som Roderick Haig-Brown, Fred

Bodsworth och Farley Mowat. 133 Deras skildringar tar alla upp de organiska banden mellan djuren och ursprungsfolken. Grey Owl, en
engelsman som uppträdde som indian, blev
internationellt ryktbar genom att i tal och
skrift marknadsföra den kanadensiska vildmarken.134 Sådana bilder av landet skapade
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mycket snart en annan exportvara -vildmarken - som sedan har marknadsförts till välbärgade amerikanska, europeiska och japanska turister. 115
Det kanadensiska naturparkssystemet har
inte blivit föremål för studier jämförbara med
dem som gjorts i Förenta Staterna. Det som
finns är studier avsedda för praktisk användning eller inriktade på att försvara snarare än
att analysera systemet. 136 Ursprungsfolken
har aktivt uppmuntrats att bli guider i parkerna eller för jakt- och fisketurer. Samtidigt har
dessa grupper alltmer förlorat sina traditionella försörjningsverksamheter. De förekommer märkligt nog inte bland motiven i kanadensiskt landskapsmåleri. 137 Grey Owl blev
landets mest berömde parkguide. I38 Det är
kanske också värt att lägga märke till, och inte
bara en ren tillfällighet , att de mest berömda
av Canadas landskapsmotiv i konsten inte
bara var de pelarliknande jätteträden i British
Columbia, som Emily Carr målade, utan också den kanadensiska sköldens återväxtskogar
som är så utmärkt avbildade i Group of Sevens arbeten. 139
Strävan att bevara vildmarken har alldeles
klart varit långt mindre framträdande i Canada än i Förenta Staterna. Bilden kan emellertid komma att förändras eftersom det lokala

intresset för vildmarken växer i Canada och
denna fråga blir alltmer internationaliserad.140

Avslutning

Ett dominerande tema i Förenta Staternas
skogshistoriska forskning fångas väl in av Leo
Marx' bild av lustgården kontra maskinen:
föreställningen (eller myten) att människan
har förmågan att maximalt utnyttja skogen
med hjälp av teknologi och ändå kan vidmakthålla den som ursprunglig lustgård. 141 Vare
sig skogen ses som ett område för bosättning
och uppodling, som ett gränsområde för virkesproduktion eller för rekreation, har man i
Förenta Staterna ansett att dessa uppfattningar är fullt förenliga med såväl tekniska framsteg som en romantisk syn på skogen som
vildmarksreservat och symbol för nationell
identitet. 1kanadensisk skogshistoria är däremot ett mer framträdande tema människans
envisa kamp med den vilda naturen och de
problem som är förknippade med att leva i en
hård och ogästvänlig miljö. 142 I detta sammanhang tycks kampen för att skapa exportråvaror i syfte att främja ekonomisk utveckling ha
varit ett mer dominerande tema och iden om
maskinen tenderar att sammansmälta med

"Grey Ow/" var en brittisk immigrant vars ursprungliga namn var
Archie Belaney. Han framställde
sig själv som medlem i indianstammen Ojibwa och blev Canadas mest kände vildmarksguide.
Han verkade energiskt för att
väcka intresse för Canadas vildmarker, både hos kanadensare
och utländska besökare. Hans insatser för miljön och v ildmarlisskyddet har inte glömts bort, trots
att han eh er sin död kom att uppfattas som något av en lögnare.
Hans liv har filmatiserats av Richard Attenborough, med James
Bond-skådespelaren Pierce Brosnan i huvudrollen. (National Archives of Canada.)
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iden om lustgården snarare än att de förblir
separata.
Distinktionen ovan avspeglas i nationalpar kssystemets historia i de båda länderna.
De amerikanska naturvårdarna förlorade
1913 den stora striden om byggandet av en
vattenreservoar för San Francisco i Yosemite
National Park. Det blev emellertid deras sista
nederlag. Därefter har inget kommersiellt
nyttjande av naturresurserna i nationalparkerna förekommit. I Canada har däremot
kompromisser mellan naturvårdsmål och
kommersiella intressen varit vanliga. Nationalparkerna har varit svagare knutna till en
nationell identitet och har ofta gjorts tillgängliga för kommersiella ver ksamheter och resursutvinning.
I det förgångna har flertalet skogshistoriker
lyft fram och hyllat den amerikanska skogen
som resursbas och lustgård, och den kanadensiska skogen som en motspänstig kraft
men samtidigt en viktig källa till välstånd. I
den takt som utvecklingsprocessens sociala
och miljömässiga kostnader har blivit mer
uppenbara, har skogshistoriker i båda länderna börjat beskriva de negativa konsekvenserna av interaktionen mellan människa och
skogsekosystem.
En kritisk skogs- och miljöhistoria har utvecklats betydligt längre i Förenta Staterna än
i Canada. Amerikanska skogshistoriker har tagit på sig uppgiften att skildra skogsindustrins inverkan på miljön, de viktiga insatser
som gjorts av offentliga myndigheter för att
förbättra skogsskötseln och bevara skogen
liksom de män och kvinnor som med oro såg
på skogsindustrins inverkan på skogsmiljön
och i allt högre grad betonade skogsmiljöns
betydelse. Kanadensiska forskare har hamnat
på efterkälken och för dem har miljöaspekterna varit en blind fläck.143
Kanadensiska skogshistoriker har däremot
grundligare undersökt de begränsningar som
följer av ett starkt beroende av skogen som
källa till råvaror för export. De har skildrat de
koloniala och nykoloniala regeringarnas och
de transnationella skogsbolagens egennyttiga
motiv samt de begränsade ekonomiska länkningar och samhälleliga vinster som skogs-

exporten har givit upphov till. Amerikanska
forskare har dröjt längre med att inta en krit isk håJlning till skogsindustrin.
Det är emellertid tveksamt om dessa skillnader i uppfattningar om skogen i Förenta
Staterna och Canada kan återföras på skillnader i faktiska förhållanden. Båda länderna har
en lång historia av ett exploaterande förhållningssätt till skogen. Skillnaderna i miljömedvetandets karaktär och styrka ligger mer på
det kvantitativa än på det kvalitativa planet.
Fortfar ande dominerar en etik grundad på
ekonomisk tillväxt och utveckling samt en
instrumentell syn på naturen. Ekologiska reser vat förblir öar i en ocean av intensivt resursutnyttjande. Båda ländernas skogshistoriker har genomfört alltmer sofistikerade analyser av exploateringen av kontinentens skogsekosystem och den begränsade respekten för
dessa system. De har skildrat de insatser som
gjorts av personer som ifrågasatt status quo
och gått sina egna vägar. Skogshistorikerna
har också undersökt skogens egen dynamik.
Dessa tendenser kommer att fortsätta. Skogshistorisk forskning har med andra ord kommit att fästa allt större avseende vid den betydelse som kulturell och biologisk mångfald
har, även om vi fortlarande måste vänta på att
verkligheten skall bli en annan än den som
kännetecknas av exploatering.

Översällning av Lars-Erik Sanner
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Forest History Society
Harald K Steen

Det nordamerikanska skogshistoriska sällskapet grundades för femtio år sedan av industrimannen Frederick K Weyerhaeuser och historikern Theodore C Blegen. Målet var ursprungligen att vårda den amerikanska skogsindustrins historiska arv genom att samla in arkiv,
sammanställa bibliografier och ge ut skrifter.
Under sällskapets första femtio år har målen
vidgats till att innefatta skogsskötselns, markanvändningens och skogsmiljöns historia.
Strävan är också att placera in dessa ting i ett
globalt sammanhang.
Sällskapet har sitt säte i Durham, North Carolina, och är knutet till Duke University. Ouke
har en livaktig institution för historia. Dessutom finns där en framstående miljöhögskola
(tidigare skogshögskola), ett institut för offentlig politik, ett centrum för Kanada-studier
och ett för studier av tropiska områden.
Många av sällskapets verksamheter får värdefullt stöd av dessa institutioner och organjsationer liksom av universitetsförlaget. Durham
ligger också nära Washington, DC, vilket är
ytterligare en fördel för en rikstäckande organisation.
Verksamheten leds av en styrelse sammansatt av akademiker, skogligt yrkesverksamma
personer och företagsledare från USA och
Kanada. Styrelsens främsta uppgift är att lägga fast de allmänna riktlinjerna för verksamheten och göra prioriteringar. Den nyligen
uppdaterade långsikt iga handlingsplanen
innefattar följande mål: I) att vidareutveckla
sällskapets biblioteks- och arkivprogram; 2)
att stärka tidskriftens akademiska karaktär
men också att framställa publikationer för en

bredare publik; 3) att utveckla utbildningsprogram för det allmänna skolväsendet,
skogsfoik och företagsledare samt journalister; 4) att utnyttja tillfällen till internationella
kontakter och internationellt samarbete.
Antalet medlemmar är för närvarande ca
l 500. Medlemsskaran består av personer
från den akademiska världen och skogligt
yrkesverksamma grupper samt av personer
som av olika anledningar är intresserade av
skogsfrågor. Över åren har inslaget av akademiker i medlemsskaran ökat till kanske hälften. Bakom ligger ett växande intresse för
skogs- och miljöhistoria bland historiker.
Parallellt härmed har antalet medlemmar
med per sonligt snarare än yrkesmässigt intresse för skogsfrågor minskat. Denna nedgång speglar till en del de ökade kraven på vetenskap lighet i sällskapets program, vilket
gjort dessa mindre intressanta för amatören.
För att motverka denna nedgång har styrelsen antagit nya program som riktar sig till den
intresserade allmänheten. Sällskapet betraktar sig inte som en angelägenhet bara för akademiker. Balansen mellan det vetenskapliga
och det populära kommer därför att vara viktig att upprätthålla också i framtiden.
Sedan 1957 har sällskapet givit ut en tidskrift under olika namn. Den hette i början av
1990-talet Forest & Conservation History. Till
följd av det andra målet i handlingsprogrammet kom den att slås samman med Environmental History Review, som utgivits av American Society for Environmental History
(ASEH). Den sammanslagna tidskriften fick
namnet Environmental History. Det första
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numret publicerades i januari 1996 och tidskriften utges kvartalsvis. I fråga om utformning och innehåll fyller tidskriften den historiska vetenskapens högsta krav.
Förändringarna i tidskriftens format och
innehåll återspeglar spänningen mellan målen att hålla hög vetenskaplig kvalitet och
samtidigt nå ut till en bred publik. I Nordamerika har skogshistoria numera blivit en del av
ämnet miljöhistoria och akademiker, som vill
publicera sig och nå framgångar i sin profession, är mycket noga med att publicera sig på
"rätt ställe". Den gamla tidskriften drabbades
inte bara av att den skogsintresserade allmänheten övergav den. Också akademiker, som tidigare hade skickat sina artiklar till den, kom
att vända sig t ill andra tidskrifter. Den stora
svagheten var att mängden publicer bara artiklar minskade. Av d etta skäl inledde sällskapet förhandlingar med ASEH om gemensam
utgivning av Environmental History. Effekten
lät inte vänta på sig. Environmental History
kommer att publicera sexton artiklar varje år
och d essa kommer att väljas ut bland så
många som 150 insända bidrag. Sällskapets
v etenskapliga progr am vilar nu på en fast
grund.
För den skogsintresserade allmänheten utger sällskapet årligen Forest History Today,
som är en r ikt illustrerad tidskrift. Den innehåller också redovisningar av sällskapets ekonomiska ställning och tar upp andra frågor av
intresse för medlemmarna. Till formatet påminner den om Forest & Conservation History,
som ersatts av Environmental History. Innehållet är icke-akad emiskt, men väl underbyggt .
Artiklarna är som regel korta och välskrivna,
till skillnad mot de flesta akademiska uppsatser. Tack vare många och korta artiklar kan
tidskriften täcka Nordamerikas olika regioner.
Regionalismen är mycket stark i såv äl USA
som Kanada och d en vanlige läsaren hyser
föga intresse för andra regioner än elen egna.
Sällskapet ger också ut en skriftserie (Jssues Series), som riktar sig till en bred publik,
men på ett sätt som är acceptabelt även för
akademiker. Serien sätter in dagsaktuella frågor i ett historiskt perspektiv. Det kan gälla
frågor som våtmarker, utrotningshotade arter
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och skogens tillstånd. Hittills publicerade studier rö r den amerikanska skogens histor ia i
allmänhet , kanadensisk tidningspappersindustri o ch skogens medicinalväxter.
Beslutet att ge ut skriftserien nåddes med
rätt stor vånda eftersom sällskapet lätt skulle kunna uppfattas som en organisat ion som
tog ställning i kontroversiella frågor. Sällskapet har från första början varit obundet, vilket
tidvis v arit impopulärt eftersom företrädare
för det ena eller det andra intresset menat att
sällskapet borde ta ställning i viktiga frågor.
Men sällskapet strävar efter att för bli opartiskt, bland annat genom att publicera skrifter
av oberoende författare. Sällskapet som sådant k ommer inte att ta ställning i politiskt
kontroversiella frågor.
Utbildni ngsprogrammet är helt ny tt och
d et för sta st eget har var it att ta fram lär arhandledningar för varje titel i skriftserien. Här
finns st ora möjligheter eftersom 34 av 50 delstater i USA kräver att miljökunskap skall finnas på schemat i skolorna. Tack vare att miljökunskap räknas till de naturvetenskapliga
ämnena finns goda utsikter att kunna tillfoga
det historiska perspektiv som sällskapet företräder.
Förutom d essa nya inslag har sällskapet
från början ägnat sig åt att samla in arkivmaterial och bibliografiskt material. Sällskapets
databas omfattar för närvar ande 22 000 titlar
på publicerade skrifter och 6 000 not eringar
av opublicerade samlingar, som återfinns hos
över 400 institutioner över hela Nord amerika.
Sällskapets sydostasiatiska bibliografi innehåller 9 000 titlar och en sammanställning av
publikationer om Latinamerika innefattar fler
än l 500 titlar.
Denna värdefulla databas är tillgänglig för
alla. Den utnyttjas också dagligen av sällskapets anställda. Bibliotekspersonalen besvarar
frågor av alla de slag. En tioåring vill kanske
veta något om resurshushållning, en universitetslärare har kanske frågor inför arbetet med
en ny bok, en j ägmästare med konsultuppdrag vill kanske ha reda på vilken skattepolitik Bolivia tidigare har fört. Alla förfrågningar
tas på största allv ar och besvaras i den mån
d et står i per sonalens för måga. Ofta är det

bästa svaret att hänvisa den frågande till rätt
specialist.
Sällskapets samlingar av arkivmaterial är
omfattande, särskilt i fråga om 1900-talets
skogs- och miljöhistoria. Det innefattar kopior av brev, promemorior, rapporter, diarier,
räkenskapsböcker och annat liknande material, som skapas av en organisation. Sådana
otryckta dokument, tillkomna i den dagliga
verksamheten, är histo rikers viktigaste källmaterial. Detta primärmaterial berättar o fta
en annan historia än den som återges i sekundära källor eller i publicerat material, som
vanligen redigerats så att det stämmer överens med o rganisationens progr am.
Sällskapets arkivsamlingar innehåller flera
v iktiga källserier. Där ingår den äldsta miljöorganisationens arkiv, The American Forestry
Association, grundad 1875. Ett annat viktigt
arkiv härrör från The American Forest Council, som är skogsindustrins utbildningsorganisatio n och som sedan 1941 tagit fram utbildningsmaterial för att förklara skogsskötsel för
allmänheten. Också skogsindustrins viktigaste lobby-organisation - The National Forest
Procluct Association, bildad 1902 - har sitt
arkiv bland sällskapets samlingar. Slutligen
finns där handlingarna från The Society o f
American Foresters, grundad 1900, som representerar skogs professionen i USA. Varje
arkiv omfattar ca hundra hyllmeter och i arkiven kan forskaren spåra hur en viss politik
eller åtgärd har utvecklats från dag till dag.
Sällskapets fo rsknings- och publiceringsprogram söker anslag och kontrakt för bestämda projekt. Stö rre delen av den monografiska litteraturen har publicerats i samarbete
med flera universitetsför lag eller fackförlag.
Resten har sällskapet publicerat på egen
hand. Bland publikationerna återfinns flera
viktiga referensverk som till exempel Encyclopedia of American Forest and Conservation
History i två volymer. Sällskapets viktigaste
publikationer anges i särskild förteckning.
Sällskapets sju program finan sieras med
hjälp av inkomster från donationer, anslag
och kontrakt samt av bidrag från dess 1 500
medlemmar. Inkomsterna från en donation på
3,9 miljoner dollar svarar för ungefär 40 pro-

cent av den årliga budgeten. Resten härrör
från en blandning av inkomstkällor.
Tiderna är svåra för alla amerikanska frivilligorganisationer eftersom minskade federala
medel påverkar hela ekonomin. Förlusten av
statligt ekonomiskt stöd gör att frivilligorganisationer måste söka finansiering från stiftelser
och privata källor. Konkurrensen om dessa
medel har ökat i takt med de statliga nedskärningarna. Lyckligtvis har sällskapet en solid
ekonomisk grund att stå på och slagkraftiga
program. Dess andra halvsekel kan därför förväntas innebära ändå större uppgifter än tidigare.
Översättning av Ronny Pettersson.
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Forest History Society (FHS)

FHS grundades 1946 och är sedan 1955 en icke kommersieU utblldningsinstltution, knuten till Duke
University i Durham, North Carolina. Den är en Intresseorganisation och öppen för alla intresserade. Medlemskap kostar från 35 dollar per år, studeranden 25 dollar. Medlem blir man enklast genom att rekvirera ett ansökningsformulär via Internet:
http://www.llb.duke.edu/forest/membform.html

Arkiv
FHS bevarar arkivsamlingar från ett stort antal av Förenta staternas skogsorganisatloner. Samlingarna går tillbaka till 1870-talet. Det finns även Internationella samlingar med material från främst
Asien. Information återfinns på Internet:
http://www.Ub.duke.edu/forest/arclunaln.html

Bibliotek

FHS bibliotek omfattar, förutom referensböcker, 6500 böcker och 200 tidskrifter. Vidare finns forskningsrapporter, kartsamlingar, fotografier och uppteckningar. Biblioteket har byggt upp en bibliografisk databas över skogshistoriska verk I olika amerikanska bibliotek och arldv. Information
återfinns på Internet:

http://www.Ub.duke.edu/forest/Ubrary.html

Uppteckningar
Oral History Program bygger på lntervjuer och uppteckningar av människor som arbetat i skogsbruket och skogslndustrin. De tidigaste är från I940-talet. Information återfinns på Internet:
http://www.Ub.duke.edu/forest/ohlguide.hbnl

Publikationer

FHS utger flera periodiska publikationer och böcker, främst årsskrift en Forest History Today. Tillsammans med American Society for Environmental Hist ory utges Enuironmental History. Från Oro/
History Program har utgivits ett antal beskrivningar och Intervjuer. Ämnena behandlar huvudsakligen tropisk skogsskötsel. Ett antal böcker, videoprogram och bibliografiska handböcker till arkiven har också utkommit under senare år, vanligtvis i samarbete med olika universitet och forsknlngsinstitutioner. Information återfinns på Internet:

http://www.llb.duke.edu/forest/pub8Ust.html
Den senaste serien Forest History Society's Issues Series t ar upp aktuella frågor ur ett skogshist<>riskt perspektiv. Information återfinns på Internet:

http://www.Ub.duke.edu/forest/l88ues.hbnl
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Något om KSLA:s bibliotek
Kungl.Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, KSLAB, är ett vetenskapligt specialbibliotek, vars huvudprofil är skogs- och lantbrukshistoria. De främsta områdena är jordbrukshistoria, skogs(bruks)historia, trädgårdshistoria, veterinärhistoria och kulturlandskapets historia - allt i vid, tvärvetenskaplig mening. KSLAB riktar sig i första hand till forskarsamhället men också till intresserade inom
och utom de areella näringarna.

KSLA.B har fyra verksamhetsområden: bibliotek, arkiv, skogs- och lantbrukshistorisk
bokutgivning samt främjande av skogs- och
lantbrukshistorisk forskning. Litteraturen registreras i Kungl. bibliotekets databas UBRJS,
www.libris.kb.se. UBRJS är fritt tillgänglig. Där
man även göra sökningar på än1nesord, t.ex.
flottning, skogsbränder, sågverk. Sökningarna
kan begränsas till KSLAB:s bestånd genom att
bibliotekskoden "J" används. I LIBRIS finns
fullständiga bibliografiska uppgifter, t.ex. serietillhörighet och utgivande institution, som
endast undantagsvis har medtagits i denna
förteckning.
KSLA.B:s böcker går naturligtvis att låna direkt på biblioteket men också som fjärrlån på
andra bibliotek. För litteratur tryckt före 1900
samt bibliografier och övrig referenslitteratur
medges i allmänhet endast läsesalslån. Ytterligare uppgifter kan fås på KSLAB:s startsida
på Internet: www.kslab.ksla.se.

Förteckning
- urval och målsättning
Denna förteckning omfattar i huvudsak
skogshistorisk litteratur som behandlar de
senaste 300 åren samt ett fåtal böcker om t.ex.
antiken och medeltiden. Böcker om svensk
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och annan nordisk skogshistoria är, som rubriken anger, inte medtagna här, utan det är
KSLAB:s bestånd av övrig europeisk samt
nordamerikansk skogshistorisk litteratur som
förtecknas. Till största delen gäller urvalet
sekundärlitteratur, alltså tillbakablickande
arbeten, även om enstaka samtida arbeten,
källskrifter, har tagits med. KSLAB äger en
stor samling källskrifter- även i den s.k. Äldre
samlingen med litteratur tryckt före 1851 men dessa återfinns alltså i allmänhet inte
här.
Förteckningens största avdelning tar upp
monografier, i huvudsak ordnade ländervis.
Under rubriken "Allmänt" står litteratur av
övergripande slag eller med bidrag från
många geografiska o mråden. Huvudprincipen har varit att så långt möjligt placera verken under respektive land. Litteratur om länder utan egen rubrik har samlats under "Övriga länder i Europa" med landet angivet efter
uppgifterna om respektive bok. Böcker som
distinkt behandlar två länder tas upp under
rubrikerna för båda länderna. Arbeten om
enskilda personer, institutioner, företag, skogar m.m. har placerats på dessas namn med
hänvisningar från författare, medförfattare
och redaktörer. Kursivstil har använts till för-
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fattare etc, fetstil till titlar; understryknjng
anger arbeten som behandlar enskilda personer, inst itutioner etc. Vid alfabetiseringen har
bortsetts från bestämd och obestämd artikel.
Alla hänvisningar från författare m.m. åt erfinns inom den avdelning där boken har placerats.
Före monografiavdelningen har förtecknats tidskrifter, som helt eller delvis innehåller skogshistoriska artiklar, samt ett antal arkivförteckningar, bibliografier och uppslagsböcker som kan vara till nytta för den som söker
uppgifter om skog, trädplant ering, avverkning, skogsbotanik, jakt, personer som verkat
inom dessa områden m.m. Avsnitt om skogshistoria i översiktliga skogs- och lantbrukshistoriska verk har däremot inte tagits med.
Litteraturförteckningens målsättning är att
stimulera till komparativa studier och ett vidgat angreppssätt inom svensk skogshistorisk
forskning genom att presentera utomnordisk
forskning inom ett sto rt antal olika områden.
Tanken är också att i förteckningen visa litteratur som kan vara av intresse och till nytta
för många - den professionelle skogs(bruks)historikern, tjänstemannen/ handläggaren inom eller utom skogsnäringen och den allmänt
skogs(bruks) historiskt intresserade.

Tidskrifter
Bulletin d 'information . Groupe d 'Histoi re des
Forels Fran<;aises. Paris. No I 0---15 ( I 990---1996).
Upphört.

The Cruise r. Newsletter of the Forest History
Society. 0urham, NC. Fall 1994 Enviror1ment and history. Cambridge. 1(1995)Enstaka skogshisloriska artiklar

Environmental his tory. American Sociely for
Environmental History and Forest History
Society. Durham, NC. Vol. 1(1996) Environmentaf his tory review. American Society for Environmental l-lislory. Newark, NJ. Vo l.
19( 1995). Uppgått i: Erwironmental history.
Enstaka skogshistoriska artiklar.
Forest & conservation history. Forest History
Society. Durham, NC. Vol. 34(1990)-39(1995).
Uppgått i: Environmenta/ histo,y.
Forest his tory today. Forest l-listory Society. Durham, NC. 1995Forum Forstgeschichte. Ergebnisse des Arbeitskreises Forstgeschichte in Bayern. MGnchen ,

1994 Utkommer årligen,

Journal o ffo rest history. Forest 1-listory Society.
Durham, NC. 1981-1989.
Uppgått i : Forest and conser vation history.

News offorest /Jistory. lUFRO-Fachgruppe "forslgeschichte" S 6.07. Wien. 1(1984)Temanummer:

2: [Forstgeschichte in Ungarn). 1985.
3: Die Forstgeschichte in der Tschechoslowakei. 1986.
4: Forstgeschichte in Österreich. 1986.
5/6: Forst.geschichte in Fre lburg im Breisgau.
1987.
7/8: Forstgeschlchte in Slowenien. 1988.
9/10: Forest bistory in Spain. 1989.
11/ 12: Forstgeschichte in der Schweiz. 1990.
13/14: Forest history in Jtaly. 1990.
16/ I 7: Forstgeschichte in Tharaodt und Eberswalde. 1992.
18/19: Zur Geschlchte der Nad1baltigke it. Besondere Probleme in Europa und den Tropen. 1993.

20/21: Josef Resse l, Forstmann und Erfinde r
und dessen EinHuss auf die Wiederbewaldung des Karstes in lstrlen. lnternalionales
Symposium. 1994.
23/24: Stages and tre nds in the interaction be-

tween economic development, forestry
and environme ntalprotectlon from the
past to presentlimes. IUFRO XX World Congress 1995. 1996.

25/26: Multiple use forestry from the past to
present ti.mes. 1997.
27: Forstgeschichte in Deutschland: Forschung
und Lebre. l998.
Noticia rio de historia agraria. Murcla. 1994:4,
7Enstaka skogshistoriska artiklar

Reuue forestiere fran(:aise. Forets, bois, nature.
Nancy. 13(1961) Enstaka skogshisloriska artiklar

Arkivförteckningar, bibliografier
och uppslagsverk
Al/gemeine Encyklopädie der gesammten Forst•
und Jagd wissenschaflen. Herausg. von R.R.
von Dombrowski. Bd 1-8. 8 vol. a 600---650 pp.
Wien & Leipzig, 1886-1894.
Sillen, C., se: l es sources de l'histoire foresliere de
la Belgique.

Biographien bedeutende,· hessischer Forstleute.
Georg-Ludwig-l-lartig-Stiftung. 809 pp. Frankfurt
am Main, 1990.
Brouwer, WD., Bibliografie van de Nederlandse
bos bouwgeschiedenis. 88 pp. Wageningen,
1967.
Campestri, E. , Dictionnaire forestier, ou Repertoire alphabetique des dispositions des lois
anciennes et nouvelles, relatives au r egime
forestier, avec les noms, qualites et proprietes
de diflerens bois, et tous les tennes usites dans
les forets: ouvrage utile tous les employes de
r administration, et tous les proprietaires de
bois. T. 1-2. 262 & 287 pp. Paris, 1802.
Davis, R.C., North American forest history. A
guide to a.rchives and manuscripts in the Unitecl States and Canada. 376 pp. $anta Barbara,
CA, 1977.
Davis, R.C., se även: Encyclop edia of American
forest and conservation histo,y.

a

a

De utsche forstliche Bibliographie 1560-1965.
Herausg. von Kurt Mantel. T. 1-3. 578, 639 & 327
pp. Freiburg im Breisgau, 1967-1972.
Dombrowski, R.R. von, se: Allgemeine Encyklopädie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften.
Du marteau au brandon, ou La loret, le bois et
l 'arbre en Seine-Maritime du XVe siecle nos
jours. Par A. Roquelel . [ 1): Catalogue de !'exposition. [2]: Recueil cles t extes. 138 & 344 pp.
U.o., 1979.
Du Roi, J.Ph., Harbkesche wilde Baumzucht,
theils nordamerikanischer und anderer lrem-

a
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der, theils einheimischer Bäume, Sträucher und
Strauchartiger Pnanzen, nach den Kennzeichen, der Anzuch t, den Eigenschaft en und der
Benutzung beschrieben. Herausg. mit Vermehrungen und Veränderungen von J.F Pott. Bd 1-3.
659, 606 & 276 pp. Braunschweig, 1795-1800.

Encyclopedia ofAmerican forest and conservation his tory. Ed. R.C. Davis. Vol. 1-2. 8 7 1 pp.
New York. 1983.
Ett antal större artiklar.
Fahl, K.A., Forest history museums of the World.
75 pp. Santa Cruz, CA, 19S:3.
Fahl, R.J., North American forest and conservation blstory. A bibliography. 408 pp. Santa Barbara, CA, 1977.
Forestry abstracts. Prep. by Commonwealth
Forestry Bureau. Vol. 15(1954)-52(1991).
Forests and forestry in the Ame rican s tates. A
reference anthology compiled by The National
Association of State Foresters. Ed. R.R. Widner.
594 pp. Washington, DC, 1968.
Fritz, E., Caillornia coast redwood (Sequoia sempervirens (D. Don) Emil.) An annotated bibliography to and including 1955. Compiled. 267
pp. San Francisco:CA. 1957.

Guide lo oral history inte rviews, published by
Forest History Society. [ För teckning hämtad
från en länk till Forest History Societys startsida på Internet.] 85 bl. KSLAB, 1999.
Hartig. G.L & r , Forstliches und forstnaturwisseoschaftliches Cooversations-Lexikon. Ein Handbuch fi.ir Jeden, d er sich fi.ir das Forstwesen
und die dazu gehö r igen Naturwissenschaften
interessir t. 2. Aufl. 1013 pp. Stuttgart & Ti.ibingen, 1836.
Hasel, K., se: Wald-. Forst- und Jägerey-l exicon.
Hausrath, H., Geschlcbte des de utscbe n Waldbaus. Von seinen Anfängen bis 1850. 416 pp.
Freiburg im Breisgau, 1982.
Histoire des fore.ts franraises. Guide de recherche.
Groupe d'Histoi re d es For ets Fran~aises. 193
pp. Paris, 1982.
James, N. D. G., An blstorical dlctionary of forestry
and woodland terms. 235 pp. Oxford, 199 1.
Kil/ian, H., Blbllognlphle zur Geschlchte von

Kloster, Forstlehranstalt und Forstlicher Ve.rsucbsanstalt Marlabrunn - Schöobruno. 162
pp. Wien, 1990.
Kriinitz, J. G., Oeconom1sche Eocyclopädle, oder allgemeioes system der Land-, Han&- und Staat&Wl.rtschaft ... Theil 1-242. Berlin, 1773-1858.
Th. 148-152 och 2 10-242 saknas i KSLAB:s
exemplar, dvs artiklarna mellan "Schönkube"
och "Seil", efter "Verjährung" (209) till slutet av
alfabetet san1t registret.
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Encyklopedin, som under åren har fortsatt att
utges av flera andra författare, innehåller
många utförliga artiklar om skogsskötsel, binäringar etc.
Mantel, K. & Pacher, J., Forstilche Blographle vom
14. Jahrhundert bis zur Gegeowart. Zugleich
eine Einfi.ihrung in die Forstliche Literaturgeschichte. Bd I : Forstliche Persönlichkeiten und
ihre Schriften vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. 44 1 pp. Hannover, 1976.
Innehåller 96 personhistoriska artiklar, däribland ca 10 sidor o m vardera J.H. Cotta, G.L.
Hartig, J.C. Hundeshagen, F.W.L. Pfeil och C.G.
Heyer.
Mantel, K., se även: Deutsche forstliche Bibliographie /560- /965.
Mouillefert, P., Tralte des arbres & arbrisseaux

forestlers, lndustriels et d'oroement cultives
ou exploites en Europe e t plus particullerement en France, donnant la description et
l'utilisation de plus de 2400 especes et 2000
varietes. Bd 1-2, Atlas. 1403 pp. Paris, 18921898.
National leaders ofAmerican conservation. Ed.
by R.H. Stroud. 432 pp. Washingt on, DC. 1985.
Ogden, G.R., The Unlted States Forest Service. A
historical bibliography, 1876-1972. Ca 250 pp.
Santa Cruz, CA, 1973.
Pacher, J., se: Mantel, K. & Pacher. J.
Pott, J.F., se: Du Roi, J.Ph.
Roquelet, A., se: Du marteau au brandon ...

Schrifttumsverzeichnis z ur Wald- und Forstgeschichte von Baden-Wiirttemberg. T. 1-2.
782 & 282 pp. Stuttgart, 1984.
Smith, D.C., Lumbering and the Malne woods. A
bibliograph ical guide. 34 pp. Portland, ME,
1971.

les sources d e l'his toire fo restie re d e la Belgique. Ed. C. Bil/en &A. Vanrie. 426 pp. Bruxelles, 1994.
Stroud, R.H., se: National leaders ofAmerican conservation.
Tallier, P.-A., Guide des sources de l'histolre fore&tiere en Belgique 0 830-1945). 230 pp. Bryssel,
1994.

Wald; Forst- und Jägerey-l exicon, Prag 1764.
Mil einer Einfi.ihrung von K. Hase/. Faksimil. 500
pp. Freiburg im Breisgau, 1988.
Wold und Holz. Ein Nachschlagebuch fi.ir die
Praxis der Forstwirte, Ho lzhändier und Holzindustriellen. Herausg. vo n L. Wappes. Bel 1-2.
1529 pp. Neudamm, Berlin & Wien, 1932-1936.
Vanrie, A., se: les sources de l'histoire forestiere de
la Belgique.
Wappes, L., se: Wa /d und Holz.

Waquet, J.-C., Les grands maitres des eaux et
forests de France de 1689 å Ja revolution. Suivi
d'un d ictionnaire des grands maHres. 439 pp.
Geneve, 1978.
Widner, R.R., se: Forests and forestry in the American stares.

Litteratur, allmänt och ländervis
Allmänt och övergripande
Amann, G., Die forstliche Maschinenfrage. 54 pp.
Munchen, 1927.
Baker. R. SlBarbe, My life, my trees. 167 pp. The
Park, Scotl., 1985.
Bech, M. W., Traeerne i de Uluminerede manuskripter genne111 1000 aar. 129 pp. K0benhavn
1971.
Bergier, .1.-Fr., se: Montagnes, f/euues, forets dans
I 'histoire.
Brand!, H., se: Geschichte der Kleinpriuatwaldwirtschaf/.
Brzezinski, W., se: lntemational symposium 011
wood tar and pitch.
Cavaciocchi, S.• se: l 'uomo e la foresta secc. Xl/1-

XVlll.
Dieterich, V., Forstwirtschaftspolitik. Eine Einluhrung. 398 pp. Hamburg & Berlin, 1953.
Drushka, K., se: Konllinen, H. & Drushfw, K
Ecological effects ofafforestation. Studies in the
history and ecology of afforestation in Western
Europe. Ed. by Ch. Watkins. 224 pp. Wallingford,
1993.
The eco/ogica/ history ofEuropea11 forests. Ed.
by K.J. Kirby &Ch. Watkins. 373 pp. Wallingford,
1998.
European woods a11d forests. Studies in cultural
history. Ed. by Ch. Watkirts. Selectecl papers
presented at an international conference held
al the University of Nottingham 1996. 248 pp.
Wallingford, 1998.
Feistmante/, R., Die politische Oekonomie mit
Riicksicht auf das forstliche Bediirfniss. Fur
Forstwirthe, angehende Forstmänner und
Freunde des Forstwesens. 293 pp. Wien, 1856.
Firbas, F, Spät- und nacbeiszeitlkbe Wa ldgeschichte Mitteleuropas oördlich der Alpen.
Vol. J: Allgemenine Waldgeschichte. 480 pp.
.lena, 1949.
l es förets. Renseignements statistiques concernant dHferents pays. 425 pp. Rome, 1924.
Forst-u11d Jagdgeschichte Mittefeuropas. Referate. IUFRO, Fachgruppe S6.07-00, Wien 1982.
134 pp. Wien, 1983.

Gayer, K.. Der Waldbau. 3., neubearb. Aun. 619 pp.
Berlin, 1889.
Geschichte der Klein1>rivatwaldwirtschaft Geschich te des Bauernval des. Tagung der IUFROGruppe S 6.07 "Forest History", Freiburg 1991.
Proceedings. Ed. by H Brand/. 338 pp. Freiburg
im Breisgau, 1993.
Harrison, R.P., Forests. The shadow of civilizalion.
287 pp. Chicago & London, 1992.
Harlig, G.L., Kort undervisning om skogens behandling och kultur. Ötversättning af H.F.
Segerdahl. 194 pp. Stockholm, 1860.
Hasbrouck, J., se: Mirou, N. T & Hasbrouck, .I.
ltltemational symposium on wood tar and
pitch. Proceedings of t he first international
symposium on Wood Lar and pitch. Held by the
Biskupin Museum (Warsaw) and the Museumsdorf Oi.ippel (Berlin) at Biskupin Museum, Poland, 1993. Ed. by W. Brzezinski & W. Piotrowski.
341 pp. Warszawa, 1997.
Kalaora. B. & Sauoye, A., La foret padfiee. Les
forestiers de l'Ecole de le Play [ 1806-82], exper ts des societes pastorales. (Sylviculture el
sociologie au XIXe siecle.) 132 pp. Paris, 1986.
KaJaora, 8., se även: Le Play, F., 1806-1882.
Kirby, K ., se: The eco/ogica/ histo,y of European
forests.
Konttinen, H. & Drushka, K , Skogsmaskine rnas
historia. 250 pp. Helsingfors, 1998.
Kossarz, W., Forstpolitik in Mittel- und Osteuropa.
Die historische Entwicklung der Forstpolitik in
den Systemen der Markt- und der Zentralverwaltungswirtschalt und nach dem Ende des
Kommunismus. 132 pp. Wien, 1997.
Kiister. H., Geschichte des Waldes. Von der Urteit
bis zur Gegenwart. 266 pp. Milnchen, 1998.
latham, 8., Timber. lts development and distribution. A historical survey. 330 pp. London, 1957.
leibundgut, H., Europäische Urwälder. Wegweiser
zur naturnahen Waldwirtschatt. 260 pp. Bern &
Stultgart 1993.
Leibundgut, H. , Leb eosgem eioscbaft Wald. Erfahrungen eines Waldbauers fi.ir Förster, Waldbesitzer und Waldfreunde. 95 pp. Bern, Stuttgart & Wien, 1992.
l e P/ay, F., /806- /882. Des fore ts, considerees

dans leurs rapports avec la constitutioo physlque du globe et l'econom.ie des societes. Texte
etabli et presente par A Sauoye et 8 . Kalaora.

233 pp. Fontenay-aux-Roses, 1996.
Le Play, F., 1806-1882, se även: Kalaora, 8. & Sauoye, A.
Mayer, H., se: Un.vald-Symposiwn, Wien 1982.
Metailie, J.-P., se: Protoindustries el histoire des
forets.
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Mirov. N. T & Hasbmuck, J., The story of pines. 148

pp. Bloomington, IN, & London, 1976.

Wood tar and pitch, se: /11ternationul symposium on
Wood tar and pitch.

Mo ntagnes, n euves, forets dans l 'his to ire. Bar-

Zur Geschichte de r Nachha ltigkeit. Besondere

rieres ou lignes de convergence? Travaux presentes au XVle Congres international cles sciences historiques, Stuttgart 1985. Ed. J.f"r. Bergier. 239 pp. St. Katharinen. 1989.

Prol>leme in Europa und den Tropen. (News of
lorest history. 18/ 19.) 131 pp. Wien, 1993.
l OOyearsof/UFRO: 1892-1992. 35 pp. Wien, 1992.

Multiple use forestry from the pas t to present
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