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Länsjägmästare Ragnar
Liibeck och hans klippböcker
för åren 1907-1928
av Lars Kardell

En marsdag 1991 steg jä gm ästare Arne
Krogh , f d VD for Västmanlands skogsä gare in på mitt kontor. Han medf örde i
ett paket ” morbror Ragges” klippböcker,
vilka han nu ville sk ä nka Skogshistoriska Sällskapet. Morbror Ragge visade
sig vara l ä nsjägm ä staren i Uppsala lä n
Ragnar Liibeck (1881-1951). Jag fick bl a
veta att Arne Krogh redan i sexå rså ldem
bestä mt sig for att bli jä gmästare, nä r
han n ågon gå ng under första vä rldskri gets dagar beundrat sin morbror, som
d å for omkring på en röd motorcykel, en
Indian.
För att hedra de bå da herrarna har
jag läst igenom de bå da h äftena med
tidningsurklipp för att se om jag ur dessa
kunde utvinna nå gra skogshistoriska
notiser av mera allm ä ngiltigt slag. Det
ä r också min f örhoppning att kommande
rader skall stimulera andra till liknande,
okonventionell ” forskning” . Det finns
n ä mligen m å nga aspekter på ä mnet
skogshistoria .

Klippböckerna
Tillsammans inneh å ller de bå da klippböckerna 253 stycken olika artiklar och
notiser. Tidsmässigt berö r de perioden
1907-1928 men med h ögst olika intensi tet mellan å ren. Arbetet med l äsning,

sax och klisterbruk ä r onekligen som
mest intensivt det första å ret , d å Ragnar Liibeck utnä mnts till biträ dande
lä nsjägm ä stare i Borås.1 N ä r han stiger
i graderna och fr o m 1909, vid 27 å rs
ålder, blir l ä nsjä gm ästare i Uppsala avtar klippandet i intensitet under n ågra
å r. Det tilltar under första vä rldskriget,
försvinner vid fredsslutet 1918, och å terupptas först 1922. Lä nsjä gmästaren ä r
tidvis lite slarvig med kä llanteckningar,
d å det inte alltid gå r att rä kna ut vari frå n han klippt en notis eller vid vilket
datum . Detta gör naturligtvis en exposé
över innehå llet lite vanskligt , d å man
knappast kan diskutera vad tidningarna under den aktuella epoken skrev om
skogen. Dä remot speglar notiserna san nolikt Ragnar Liibecks intressen .
Innehållsm ässigt ä r artiklarna h ögst
varierande frå n l å nga diskussioner om
skogslagstiftningen till en berusad jägm ästare, som i juli 1926 ” förfö rdelade
medresande och sönderslog tvenne
f önsterrutor i kupé n ” under resa mellan
Stockholm och Uppsala.2
Det har förflutit 75 å r sedan medianinnehållet i Ragnar Liibecks klippböcker
publicerades. Under mellantiden har
den tekniska , ekonomiska och sociala
utvecklingen varit minst sagt enorm .
Trots detta k ä nns majoriteten argument
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ganska vä lbekanta , vilket m öjligen har
att göra med att timmer och massaved
fortfarande ä r huvudsortiment i vå rt
skogsutnyttjande. Dessutom har sam hä llsrevolutionen inte haft minsta in flytande på skogens omloppstid . Även
idag tar det 100-120 å r att få fram en
kvalitativt bra så gtimmerstock i tall.
Den viktigaste skiljelinjen mellan d å tid
och nutid ä r nog ä nd å Riksskogstaxeringen. Den f örsta skogsvå rdsgenera tionens debattörer hade ganska d å lig
överblick av skogstillstå ndet.
Jag har delat in tidningsklippen i ett
antal ä mnesområ den , vilka delvis kom mer att kommenteras. Urvalet blir na turligtvis mycket subjektivt , d å jag
må ngenstädes glatts å t slagkraftiga repliker. Så dana ä r som bekant lustiga
att höra/l äsa, men de täcker dessvä rre
inte alltid den s k verkligheten.

Skogsbetet
En fråga , som i nutid helt lyser med sin
frå nvaro ä r skogsbetet. Visserligen har
vi besvä r av ä lg- och rå djursskador, men
dessa torde ej kunna m ä ta sig med de
effekter skogsbete en gå ng hade på sekelskiftets föryngringar.
I Ragnar Lubecks klippböcker finns
15 artiklar som tar upp olika aspekter
på skogsbetet. Kavalkaden inleds med
ett referat frå n Föreningens for skogsvå rd i Norrland m öte i Sollefteå vå ren
1907, d ä r man behandlade en utred ning om skogsbetets skador. Efter att
förrä ttningsmannen, jägmästare T Hermelin , konstaterat att kor och hästar
gö r samma skada som få r och getter
samt att lösningen hette h ä gnade beteshagar och stallutfodring, nå dde man
slutsatsen att det skulle ta å tskillig tid
innan dessa å tgä rder ” vunne allm ä n örståelse” . Dock enades man om
nare f
att till Kungl Maj:t ingå med en skri -

Omslagssidan på Ragnar Lubecks första klipp bok med hans namnteckning .

örfattningsä nd velse med begä ran om f
ring innebä rande att ” hvaije djuregare”
vore skyldig, att hå lla så dan vå rd om
sina djur att ” de ej å kulturfalt göra
skada ” .3
Skiljelinjen gå r naturligtvis mellan
dem som vill behå lla det klassiska skogsbetet och de som vill skilja gräs- och
skogsproduktion å t. Är 1915 argumen ör det
terar agronom Natan Risberg f
senare: ” Skog och bete m åste skiljas å t.
Bä gge bli lidande genom sammanbland ör att
ning. Möjligen ett och annat trä d f
ge betesdjuren litet skugga kan f å fin nas på betesmarken , men inte skog, som
ör
tar till sig all solen och n ä ringen f
egen del och lä mnar gräset utan ” .4
Bönder och små brukare stretade na turligtvis emot. Men om detta st å r inget
i tidningarna. Dä remot slä pas d å och då
ör dom någon ovarsam kreatursägare inf
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stol. År 1915 få r en jordbrukare böta ,
betala ersä ttning för bete och förstörd
ungskog till ett sammanlagt belopp av
96 kronor och 20 öre.5 Uppenbart ä r det
av intresse att få ut sådan information i
tidningen.
ör skogsbetets beN ågon talesman f
varande ä r svå rt att leta upp. Den i
1900-talets början så berömde sm å bruksprofeten P J Rösiö sl å r dock 1926
ör hagmarksbetet. Han f
ett slag f
örordar en rotationsprincip innebä rande att
nä r betet bö rjar bli magert och ljungen
visar sig, bör man se till att få skog på
arealen under 20-30 å r, så att marken
å terh ä mtar sig. Biologiskt ä r iakttagelörfattaren undviker nogsen riktig, men f
samt att tala om hur detta skall gå till
eller att beröra metodens ekonomi.6
Nä r ett antal prominenser å r 1927
exkurerade på H å bo h ä radsallm ä nning
sammanfattades skogsfolkets syn på
skogsbetet med dessa ord: ” Inkomster
av bete ä r allm ä nningens största utgift” .7
Lä nsjägm ästare Liibeck driver sjä lv
kampanjer mot betet. I en tidningsartikel frå n 1923 konstaterar han att få rbetet på oh ägnad mark redan 1912 f
ör bjudits i Uppsala lä n . Men myndigheterna såg mellan fingrarna på överträöljande kristid , d å folk delser under f
örsöijningen stä lldes framf
f
ör skogsvå rdsintresset. Man fick dock å r 1923
igenom en ny ägofredslag, vilken gav
nya m öjligheter att få ut få ren ur skogen , d å böterna var h ögt satta . Liibeck
avslutar sin argumentation med f
öljande
varning: ” Vä l inseende, att överträ delse
av f
örbudet mot få rbete ä r till f
örfå ng
ör de må nga och knappast till f
f
ördel f
ör
de få , torde vederbö rande myndigheter
komma att med kraft taga sig an denna
sak och utan tvekan beivra f
örsyndelser
örbudet” .8 Ett par å r senare (1925)
mot f
gå r han till storms mot f
örbrukningen

SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

av husbehovsved i jordbruket, vilket slu kar ” mer ä n hä lvten av virkesskörden
frå n hela landets skogar” . Dä rvid riktas
blickarna mot h ägnaderna , vilka ” kiloör att ej sä ga milsl å nga ”
meterl å nga f
sträcka sig runt ett magert skogsbete.91
öredrag inf
ör skogsfolk å r 1927 tror
ett f
Ragnar Liibeck att skogstjä nstemä n va rit f
ör ” snälla och medgörliga ” nä r de
decennium efter decennium accepterat
att skogsmarken betats. Han på talar en
intressant biologisk observation , nä mli gen den att till f
öljd av kreatursbetet
finns hela socknar i södra Uppland , d ä r
inte en enda duglig björk stå r att uppleta . Avslutningsvis syntes ” Talaren ”
ö vertygad om , ” att man i en kommande
generation skulle berä tta i deras tycke
underbara sagor om att i deras barn dom kunde det h ä nda att kreaturen fick
gå vilt i skogen och söka sin nä ring
varh ä lst de kunde finna den ” , enligt
tidningsreferenten.101 detta stycke blev
lä nsjägm ästare Liibeck sannspå dd . Visserligen fortsatte skogsbetet fram till
1950- talet, men i och med bä ttre ekonoörhå llanden i samh ä llet, vilka bl
miska f
ör jordbrukarna att in a m öjliggjorde f
kö pa konstgödning var de vä rsta problemen överstå ndna i mitten av 1930talet. Man kan i efterhand fråga sig om
skogsbetets f
örsvinnande nä mnvä rt på
verkades av skogsfolkets halvsekellå nga
motst å nd .
Ett par andra aspekter som m öjligen
örtjä nar uppm ä rksamhet. Redan å r
f
örekommer i svensk dagspress
1915 f
uppgifter om köttproduktionen i betesoch hagmark , vilka i 1990-talets land skapsvå rdsdebatt ligger på samma nivå
och nu delvis presenteras som resultat
av ny forskning.11 I vå r på gående djurskyddsdebatt skulle f
öljande inlägg frå n
å r 1915 vä l fylla sin plats. Agronom
Natan Risberg beklagade d å , att man
bö rjat stallutfodra korna å ret runt f
ör

-

66

SKOGSHISTORISKTIDSKRIFT

ningsvis att planerna på civil tjänstepliktomintetgjordes, vilket väl tyderpå
attmanfunderatpå attkommenderaut
vissa kategorier till vedhuggning, såsom skedde under det senaste kriget.
Han är upprö rd över att man huggit
ned ung skog under detta ” nödår” , då
det överalltfinnsoerhördamängdertorr,
mogen eller övermogen skog. Vad är
det, frågar han avslutningsvis, som får
” awerkningsingenj
örernaattfarafram
så strängt i Mälarsträndernasskogar” ?15
ölja hur man f
ör
Man kan i klippen f
söksmässigt sätter in torv som ersätt
ningsbränsle, rekommenderar
stubbrytning, diskuterarbränslevärdethos grankottaroch ondgör sig över vedmåtten.
örsvinnerfamnen som offi Först 1927 f
örmån f
ciellt mått till f
ör kubikmetern.
En ingenjör från Stockholm tycker år
1917 att man skall hugga rent 100 meter på var sida om landets alla järnvägslinjer, varvid man som sidoeffekt i
framtidenskulle klarasig från alla f
örödande skogseldar. Dessutom, och det
varviktigastmenadeinsändaren, kunde
” användas i alla led av
” maskinkraft
vedens avverkningoch transport
.16
Staten hade under f
örsta världskrigets dagarinrättaten Bränslekommission ( B.K. ) med uppgiftatt levereraved
till storstäder och industrier. Då man
inte tillräckligt snabbtlyckadeslösa sin
örseStockholmmed
främsta uppgiftattf
ved, utbröt tidningsskriverierna
. Kritiken var inte nådig och situationenmotsvaras exakt av den som under 1992
drabbadeStatensinvandrarverk
. Regeringen tvingades granskasin kommission in i minstadetalj. Uppenbarthade
B.K. haft problem med att rekrytera
50 000 huggareoch betaltöverpris, vil ördebristpå arbetskrafti jordket medf
bruket. Man fick kritikf
ör att ha skördat skogsavfall, utnyttjatsjötransporter samt inkö pt en bränslefirma. Tom

-

kommissionensadministrationskostna
der tycks ha granskatsned till minsta
trycksak. Man kan noteraattvissa chefer hadeöver 6 000 kronori månadslö n,
byråchefer upp till 1 200 kronor, bokf
örare 300-450 kronoroch ” övrig manlig
personal med byråkvalifikationer150300 kronor” . Maskinskriverskorhade
125 kronoroch övrig kvinnlig personal
75-125 kronor.17 Lönegapet1:100 tycks
öranlettnågon diskussion.
inte ha f
En person beklagari Nya Dagligt Al lehandaår 1918 B. K.:s enormabrist på
planering. Han hadenoterathurdet vid
järnvägsstationernal åg slarvigt staplad ved i vatten. Personalenhadeomtalat att det tordedröja 6-7 år innan den
. På något
helt var borttransporterad
ställe hade han vidare sett, hur man
staplade om en trave, varvid det tog
lika lång tid att flytta ett vedträ ” som
ett l ångsamt genomläsande af denna
mening” . Under sådana f
ö rhållanden” ,
säger signaturenS-s, ” är det ju ej underligt, om veden når fabulöst höga priser,” då B.K. ” tydligen har obegränsad
makt att prässa och beskattaden ännu
ärliga delen af vårt folk” . ” Då vi prässas
på liknandesätt i fråga om lifsf
ömödenheter, glida vi ” medelklassare” och pensionstagareraskt ned på det sluttande
planet till verkligt proletariat
.” 1 - Det är
inte utan att man i argumentationen
kännerigen denfolketsvrede, som i dag
slår mot bankerna.
En tragikomiskhändelse inträffar år
1918 i Uppsala. B. K. hade nämligen utf ärdatvedkort, vilka berättigadetill viss
rabattvid inkö p av kommissionensved.
Korten utdelades till var e vuxen person, dock högst fem kort per familj. Om
man kö pte en famn ved ( 4m3) f
ör 44
kronor, fick man vid avlämnandet av
fyra vedkorten rabattpå 22 kronor. Av
öljde inte attman kundeavlämna
dettaf
fyra kortoch gratisfå en halv famn ved.

^
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ä r dock en lå ng och intensiv diskussion
som omkring 1910 fors om ett skogs
lotten. Förslaget gick ut på att söka
statlig koncession for inrä ttandet av ett
lotteri , dä r den samlade vinsten på 15
miljoner kronor skulle fonderas i syfte
” att anvä ndas till vå ra kalmarkers be sående och våra försumpade skogsmark ers afdikning” . Man berä knade att det
d å i Sverige fanns 1.8 miljoner hektar
fö rsumpad och vä rdelös k ä rr- och mossmark, vilka dessutom tjä nstgjorde som
frosth ä rdar. Till detta kunde l äggas 2.5
miljoner hektar sumpskog, med nedsatt
tillvä xt p g a bristande avdikning. Dess
utom hade 1.5 miljoner hektar fastmark
genom ” skogssköfling” blivit kala. Det
på talas att detta lotteris överskott till
skillnad frå n tidigare anordnade så dana
skulle komma hela Sverige tillgodo samt
gripa kring ” en af huvudrötterna till

-

-

M
Skogsvå rdsstyrelsen pä inspektion i Vestland
å r 1913. Frågan gällde om antalet fröträ d var
tillrä ckligt eller om skogsskö vling var for handen. Foto: R. Liibeck.

kerna så vä l under arbete som på fritid .
Dessutom har termosen introducerats.
Bevakningen ä r m å h ä nda genom flyget
bä ttre, men det skulle ä nd å vara intressant att få reda på varf ör vi numera har
så lite ” jä rnvägsbrä nder” . På gott och
ont har elden i de flesta former försvunnit ur vå rt urbana liv.

Skogspolitik
Mot bakgrund av att vi under å ren 199293 haft en intensiv debatt om vå r nya
skogspolitik ä r det synnerligen intressant att se vad som förekommer under
denna rubrik i Ragnar Ltibecks klippböcker. Ungefä r 60 olika artiklar speglar utvecklingen. På skattesidan disku teras en m ä ngd aspekter, framf ör allt
hur man skulle få en rä ttvis utdebitering fr å n skogsmark . Det orginellaste

hela landets materiella kultur” .25 Varför det aldrig blev n å got statslotteri har
inte kunnat utredas.
Diskussioner om skogsvå rdslagstiftningen ä r legio. Den 15 december 1910
drar den legendariske överjä gm ästaren
Anders Holmgren igå ng en debatt i
Svenska Dagbladet om skogsvå rdsla gens uppenbara brister. Han påstå r att
den ej ens kan hindra ” sk öfling af i sin
bästa växtkraft stående unga och medelå lders bestå nd , endast ett n ödigt antal fröträ d kvarl ä mnas” . Det l ö nar bra
litet, säger Anders Holmgren , ” att utbilda plantörer , distribuera folkskrifter,
h ålla f öredrag i skogliga ä mnen m .m .,
d å skogsä garens materiella väl och ve
beror på om han få r ta af skogen allt
som kan tagas eller om han endast få r
taga hvad som bör tagas. Han fortsä tter
med att klaga på olika lagtill ä mpning
inom olika skogsvå rdsstyrelser samt att
lä nsskogvaktarna saknar nödig utbild ning.26 Han få r delvis medhå ll av en
annan legendar, Henrik Carbonnier, som
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bästa växtkraft stående unga och medelå lders bestå nd , endast ett n ödigt antal fröträ d kvarl ä mnas” . Det l ö nar bra
litet, säger Anders Holmgren , ” att utbilda plantörer , distribuera folkskrifter,
h ålla f öredrag i skogliga ä mnen m .m .,
d å skogsä garens materiella väl och ve
beror på om han få r ta af skogen allt
som kan tagas eller om han endast få r
taga hvad som bör tagas. Han fortsä tter
med att klaga på olika lagtill ä mpning
inom olika skogsvå rdsstyrelser samt att
lä nsskogvaktarna saknar nödig utbild ning.26 Han få r delvis medhå ll av en
annan legendar, Henrik Carbonnier, som
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dock anfbr att man m åste se lagstiftningens tillkortakommanden i ett annat perspektiv. I stä llet for negativt två ng via
en lag bör man uppmuntra markägarnas
eget ansvar och stä rka deras kunnande.
Dessutom fanns vid tidpunkten inte avsä ttning för klenvirke, vilket lokalt med förde behov av ” sköfling” . Carbonnier
delade dock Holmgrens uppfattning att
11 m å nader på skogsskola inte var till räcklig underbyggnad for tjä nst och be fogenhet som l ä nsskogvaktare. Brand facklorna leder till l å nga meningsutby-

ten.
Utan tvekan kan man nog sä tta rubriken skogssk ö fling på perioden 19071923, i varje fall om man med stöd av
Ragnar Liibecks tidningsklipp skall ka rakterisera epoken . Skogsjobberi i den
h ögre skolan florerar och de nyinrä ttade
skogsvå rdsstyrelserna stå r sig slä tt mot
ekonomiskt starka och juridiskt fyndiga
skogsspekulanter. Inte heller gagnas ut vecklingen av vedbristen under första
vä rldskrigets slutskede. Skövlingen , om
jag förstå tt det hela rä tt, bestod i kal awerkningen av ung till medel å lders
skog varvid man gick miste om tillvä xt.
Vä rre var dock att den unga skogen
ä nnu inte bö rjat blomma och sä tta kott,
varvid ett eventuellt kvarl ä mnande av
” fröträ d ” inte gav upphov till en ny generation. Även avverkning av ä ldre skog
benä mndes sk övling, om erforderligt
antal fröträ d inte lä mnades. Naturlig
föryngring var nä mligen huvudfå ran i
skogsvå rdsarbetet.
Under rubriken ” Skogssk öfling i Bohuslä n ” beskrivs å r 1907 hur en norrmans ” tilltag” beivras av l ä nets skogsvå rdsstyrelse. Ur ett separat besikt ningsprotokoll framgick att cirka ” 70
tunnland skog sköflats, så att endast
några glest stående mer eller mindre
undertryckta och delvis vid afvä rkning
skadade buskar och mindre trä d samt
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på vissa stä llen mycket glest st ående
äldre trä d , ol ä mpliga som frötr ä d , kvarlä mnats” . Utan att dom i m å let utsagts,

meddelar tidningen ogenerat ” nummer
och namn ” på alla inblandade, så att
ingen tvekan skall beh öva uppstå vem
det ä r som burit sig illa å t och var platör brottet var att söka .27
seno f
Ar 1907 väcker borgm ästare Lindha gen uppm ä rksamhet med en l ä ngre
motion i skogsfrågan . Göteborgs Han delstidning ansåg att riksdagsmotioner
sällan hade någon personlig fä rg, men i
hr Lindhagens f örekom ett ” stycke ly
rik ” . Man ger d ä refter borgm ä staren
ordet över en l å ng tidningsspalt, i vil ken denne utreder skogens roll och betydelse: ” Men skogen ä r n ågot ä nnu
mer” . Den ” l ä ker sorgerna , den bringar
ro å t trötta sinnen samt h älsa i sjukdomen , den lockar till tankar och eftertanke; med ett ord , man blir en bä ttre
mä nniska på tu man hand med skogen.” Lindhagen har en enorm tilltro
till att skogens väsen tillf ör svensken
något positivt: ” Dä r skogen vä xer friskt
och kraftig och tillika ä r folkets egendom , d ä r växer det också n ågot i befolk ningens sinnen , n å got af förhoppningsfullhet, sjä lfstä ndighet och sk önhetssinne. Men d ä r markerna ligga ofruktbara med marbuskar och få rbeten , som
knappt ä ro mer ä n teoretiska , d ä r d ör
något bort af lifskraften också hos fol ket” .28 I sjä lva sakfrå gorna ledde dock
inte motionerna fram till att vi fick en
mer verkningsfull skogspolitik , sannolikt beroende på mark ägarnas motstå nd .
Det finns naturligtvis en del, om ä n
ganska få belägg i klippböckerna for
den stora frågan , att beskoga ljunghedarna och andra av å lder kala marker.
Vid 1903 å rs riksdag hade fö rslag vä ckts
om infö randet av obligatorisk skogsundervisning och ” d ä rtill hörande ä m nen i folkskolan och elementarlä rovä rk ” ,

-
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varvid också praktiska övningar i form
av så dd , plantering och gallring forutsä ttes. Motionerna avslogs men väcktes
till nytt liv av Carl Lindhagen å r 1907.
Inte heller denna gå ng blev det dock
napp. Lindhagen fick emellertid stöd i
sitt fosterl ä ndska nit av Dagens Nyheter, d ä r man ansåg att om man kunde
ha undervisning om ” rusdryckernas na
tur” på naturl ä rotimmarna , så kunde
också n ågon ” undervisning i skogsvå rd
medelas under botaniktimmama ” .29 Så dan verksamhet kom dock till stå nd ,
obligatoriet förutan. Borås Tidning med delar nä mligen i maj 1907 att 100 ” gossar ur Borås folkskolors 4:de klass” plan terat under ledning ” af den for skogsvå rden varmt intresserade l ä nsjägm ä staren L. Olé n med biträ de af jägm ä stare R . Liibeck och l ä nsskogvaktare Sa muelsson jä mte gossarnas l ä rare” . Vid
framkomsten till arbetsplatsen h öll
lä nsjägm ästaren ett ” liffullt f öredrag om
skogens stora betydelse” . Man ” bör ä fven
betä nka ” ansåg denne, ” att skogen högst
betydligt förskönar ett land . Huru vack er synes ej t.ex. den skogkl ä dda grönskande åsen mot den kalhuggna , för
brä nda ljungbacken!” Barnen sådde d ä refter tre kg frö samt satte 2 500 plantor
av lä rk , tall och gran. De intresserade
” gossarne, fingo efter arbetets slut en
del frön och plantor” , vilka de fick ta
med hem . ” Sedan deltagarna fotograferats och ett lefve utbringats fö r ledarne
af dagens planteringsarbeten , anträ d des hemfä rden ” .30
Edwin Ohlssons epokgörande skapel se Skogssä llskapet skymtar på ett par
platser i tidningsklippen , man framträ der inte efter förtjä nst. Ett par andra
förslag på kalmarksfrågans lösning som
inte blev av kan nä mnas. I Carl Lind hagens motion frå n 1907 finns ett fö rslag om inkö p av kalmarker ” l ä mpliga
till skogsvå rd , hvilka skola försä ttas i

-

-

skogsb ä rande skick och gö ras till
lä nsallm ä nningar” .311 andra f örslag försökte man få tillstå nd till statlig expropriation for inkö p av vanhä vdade marker. Dessa ansträ ngningar rann ut i
sanden sannolikt beroende på att d å va rande riksdag ideologiskt var djupt fästad i myllan . Intrå ng i äganderä tten
accepterades inte. Detta ä r vä l också
anledningen till att ett å r 1912 framf ört
förslag om bildande av skogsvå rdsf öreningar föll. Detta gick ut på att slå
ihop skog och utmark i områ den om
minst 1 000 ha , på vilket föreningen
skulle driva skogsbruk. Resutaltet för delades efter en andelsprincip.32

Den nationalistiska skogen
Att förbä ttra Sveriges skogstillstå nd var
fram till mitten av 1920-talet en uppgift
av stort nationellt intresse. Uppenbart
ä r att den ekonomiska vikt skogsn ä ringen d å hade samt de resultat en
oh ä mmad och lå ngvarig skogsdrift med fört, ledde m å nga insiktsfulla bedömare
till krav på kraftå tgä rder . Skogsfrågan
blev n ä rmast ” religiös” till sin karakt ä r
och engagerade mä nniskor l å ngt utan för kretsen av nä rmast söijande. Tonfallet ä r h ögt och fraserna nä rmast storsvenska.
I januari 1907 anklagar Gustaf Thisell
staten för att vara den ojä mf örligt störste
misshush å llaren med skog. Han uppmanar den som med egna ögon vill se
skillnaden ” mellan skogens rationella
skötsel och kompletta vanskötsel” att
gö ra två korta resor. Den ena turen
borde gå till trakten av Berlin och den
” senare åt öfre Norrland , exempelvis
Gellivare” varvid man inte beh över gå
av tåget för att klart konstatera ” att vi
begå svå ra fö rsyndelser mot skogen och
mot vå r egen ekonomi” . Thisell går till
storms mot bl ä dningen som l ä mnar
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” dvä rgskog, trä d som på grund af ogynn samma fö rh å llanden stannat i vä xten ”
och anser att trakthuggning, d ä r man
avverkar rubb och stubb, vida ä r att
öredra. I det senare fallet få r man n ä m f
ligen bort ” skogens dvä rgar och krymplingar” , vilka hindrar unga plantors
växt.33
Öveijägmästare Uno Wallmo, som förknippades med bl äodningen , ä r en flitig
tidningsdebattör. Ar 1912 kommenterar han ett f örslag frå n Gustav Cassel ,
vilken förordat ökad malmexport. Wall mo ä r med på noterna , men tycker att
avkastningen skall å terinvesteras i
skogsvå rd på kal skogsmark. Han gör
m å nghundra å riga kalkyler och vill att
överskottet frå n malmen delas in i tre
delar varav en gå r till inkö p av skogsörsvar” samt
mark , ” en del for vå rt sjöf
en del till sociala ä ndam å l . Man m åste
enligt Wallmo vara en ” blind fredsfanatiker för att icke se och förstå , att
det endast ä r en tidsfråga , d å vi ha
fienden över oss” . Wallmo rekommen derar att malmens och den norrlä ndska
storskogens avveckling skall ske planm ässigt , så att n ä r malmen sinar och
gruvarbetare fristä lls, så skall de kunna
bli skogsarbetare på nyblivna kronoparker.34
” Skogsplanteringen m åste gö ras till
ett nationellt h ä nförelsevä rk , som förm å r samla alla spridda krafter fö r
resultatrikt gemensamhetsarbete” säger en skribent i Uppsala Nya Tidning
å r 1926.1 en tid av d å liga konjunkturer
bör vi ta till alla krafter för att göra
” oproduktig och rä ntelös” mark produk -

tiv. Man kan undra vad en nutida
landskapsvå rdare skulle ha tyckt om
slutkommentaren . ” Efter slutat vä rv
kan du se skogen helt famna gå rd och
örst kan du k ä nna dig rik å kerteg. Då f
tigt lugn , medveten om en ä del gä rning” .35

Omloppstiden
För en nutida , intresserad tidningsl ä sare ter sig den debatt som vintern 1912
fördes i Svenska Dagbladet om l ä mplig
omloppstid i vå ra skogar h ögst m ä rklig.
I klippboken finns ett tiotal artiklar på
temat, d ä r de två huvudkombatanterna
Eli F Hekscher och Uno Wallmo pucklar
på varandra med argument, vilkas sak innehå ll sä kerligen d å , som nu, helt var
fördolda för läsekretsen . Jag skall inte
hä r referera sjä lva debatten , men vill
gä rna f
öra fram Wallmos slutpl ä dering
örsta inlägg i dagens ljus. Den
i sitt f
illustrerar n ä mligen ganska vä l d å tida
debatteknik, vid vilken man under syn bart h övliga former slog h å rt mot var
andra: ” Då ni så ledes, hr professor, genom edert i gå r fä llda ofvannä mnda yttrande, i mina ögon visat eder icke hafva
satt eder in uti den fråga som diskuteöran rades, hur öfvertygande edra anf
den ä n kunde hafva verkat på mer eller
mindre icke-kritiska naturer , och d å vi dare den lä ra , som af eder predikas,
örmenande ä r en af de fö r
enligt mitt f
landets framtida vä l allra farligaste, så
anser jag mig endast uppfylla en plikt
mot det land , som jag ä lskar, d å jag
djä rves framkomma med anh å llan till
eder att, innan ni med hittills visad
sä kerhet fortsä tter med predikandet af
l ä ran i fråga , söka sä tta eder in i alla på
frågans afgörande inverkande faktorer
och studera konsekvenserna , hvartill
öljes, kommer att
eder l ä ra , om den f
leda.” 36

-

Skogsvård
Bortsett frå n att man i Ragnar Liibecks
tidningsklipp kan spå ra en ganska stor
öryngring, blott man l ä m tilltro till sjä lvf
,
d
ö
ä
ä r de rö n man på skogstr
nade fr
ör fram i pressen helt
vå rdens område f
adekvata. H ä r finns goda rå d om plan-
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Plantörskursen vid Toresta år 1915. Anläggning av skogsplantskola. Foto: R. Lubeck .

tering av å kermark med tall och björk ,
gä rna i omvä nd torva om det ä r på en
lermark . Man har lä rt sig att brä nning
under fröträ d av tall oftast ä r en god
öryngringsmetod . Om den misslyckas
f
kan man komplettera med så dd . Lä nsjägm ä stare Erik Hedemann-Gade sä ger
å r 1925, att ” det rä knas som en sällsynthet att tillfredsställande sjä lvså dd
infinner sig enbart genom kvarl ä m nande av en fröträdsställning” .37
Det ä r min tro efter att ha l äst alla
goda rå d om ny skogs etablering, att
skogsm ä n verksamma kring 1920 inte
har mycket att lä ra av 1990-talets skogsskötselforskning på n ågot områ de, sna rare ä r f örhå llandet det motsatta.

Skogsteknik
I Ragnar Liibecks tidningsklipp hittar
man inte m å nga framå tsyftande artik -

lar som berör skogsteknik . Visserligen
förekommer det något enstaka omnä m nade av snöskor till hästar, buntflottning, introduktion av nya sprä ngä mnen
samt rationella trä kolstransporter på
jä rnväg. Hjalmar Cassel refererar dock
omkring å r 1911 under rubriken ” Motorkraften i skogsindustrins tjä nst” en del
i tiden liggande funderingar. Nä r han
betraktade hela transportsystemet i
skogsn ä ringen , så gick en oerh ö rt skarp
grä ns efter det att flottningen avslu tats. Före denna grä ns handlar det om
” urgamla och primitiva metoder, misshushållning i vidsträcktaste grad med
material och arbetskraft ” , varefter följer storindustriell drift. Arbetet i skogen bedrivs på förfä dernas vis. ” Fö r
Sverige, hvars ekonomiska framtid i så
h ög grad ä r bunden vid skogens afkastning, ä r det d ä rf ör en lifsfråga att inf öra
rationella arbetsbesparande metoder i
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skogsdriften , ” oavsett om det gä ller avverkning, transport eller skogsvå rd . I
ör övrigt nä mner
denna artikel, som f
att man i USA arbetar med pneuma örfatta tiskt drivna motorsågar, ligger f
öre sin tid.38 Det ä r med
ren 35-40 å r f
facit i hand , m ä rkligt att den tekniska
revolutionen, som uppenbart var på
gå ng kring 1910, l ä t vä nta på sig så
l ä nge.

Julgranar och prydnadsris
Visserligen finns det n ågra antydningar
om ett klassiskt å verkansproblem i
klippböckerna , nä mligen virkesstölder
frå n norrlä ndska kronoparker. Men det
största problemet i detta sammanhang
ör syd - och mellansvenska skogstjänstef
m ä n tycks ha varit olaga julgrans
huggning samt illegal risbrytning kring
städer och tä torter. Det ä r frå n en nuörstå det
tida utgå ngspunkt svå rt att f
uppskruvade tonläget, om det nu inte
skall tolkas som ett indicium på stor
virkesbrist i kombination med l å g
skogsvå rdsaktivitet. De få kulturer, som
kom upp, var synnerligen kä rkomna.
ör å verkan i ett eller
Blev de utsatta f
annat sammanhang blev man otroligt
indignerad.
J ägm ästare Sven Piehl skriver om kring 1912, att han sedan ” f
örsä ljningen
af skogsgrö nt å r frå n å r ökats och d ä rvid vä ckt uppmä rksamhet ” i samband
med skogsvå rdsarbeten runt Stockholm
örandet af
undersökt ” i hvad m å n torgf
(
) å terjulgranar
fven
det skogsgröna ä
verkat på en del skogar inom Nacka och
Brä nnkyrka socknar” . Tallungskogen ä r
mest utsatt, speciellt inom ett 225 ha
örstort områ de i Hammarby , d ä r all f
yngring ” äfventyras, d ä rest de tillta gande åverkningama ej stäfjas” .39 Spalt
upp och spalt ned gås problemet igenom, vilket ytterst m åste ha berott på

-

alla fattiga m ä nniskor. De tog alla tillfä llen i akt att överleva , varav saluf
örande av björk - och tallris var ett.
Ragnar Liibeck f
ör en aktiv kamp mot
kvistm å nglare och julgranstjuvar . Re dan å r 1911 på böijade han ett arbete
som syftade till att alla julgranar salu örda i Uppsala och Enkö ping skulle
f
örsedda med en ursprungsdeklavara f
ration. Den som så lde granar skulle ha
med sig ett intyg på att dessa var lagli gen å tkomna. Han propagerar också f
ör
att man skall bilda en kvistf
örsäljningsörening som genom aktivt arbete skulle
f
utkonkurrera ” alla dessa m å nglare, som
endast göra ohä gn och leva som parasiter på skogarna i st ä dernas grann skap” .40
Nä r fattigdomen f
örsvunnit och skogsörbä ttrats upphörde alla till tillstå ndet f
grepp, ä ven om en eller annan stadsnä ra markä gare ä ven idag med harm
örlusten av en gran. ” Glä djenoterar f
bringaren julgranen bereder - sorg, sorg
hos skogen , sorg hos naturvä nnen och
sorg hos den omtä nksamme skogsodla ren ” , enligt en tidningsnotis frå n å r
1926.41

Naturvård
Om jag bortser frå n att ordet ekologi
inte anvä nds i klippen frå n perioden
1907-1928, så finns begreppet innehållsm ässigt med . Även andra naturskyddstankar ventileras på ett tillfredsställande sä tt , m ä tt med dagens m å tt. Det
som skiljer ä r omfattningen av olika
å tgä rder, varvid man frå n en utgå ngspunkt inte accepterade att stora områ den gick till reservat. Frå n den andra
reagerade d å tida stadsbor betydligt
vå ldsammare på enstaka , sm å avverkningar, vilka inte skulle få n å gon i dagsl ä get att lyfta på ögonbrynen .
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VARM MO!

Julgranshuggning
utan markägarens tillstånd
är stöld
Ö vertr ä delse kommer att beivras
MARK Ä GAREN

-

Illegal julgranshuggning var en st ötesten fö r de fö rsta lä nsjägmä starna i Syd och Mellansverige.
Skylt i skogsvårdsstyrelsens i Uppsala arkiv. Denna är troligen frå n 1950 talet.

-

Ett exempel på det f
örra ä r nä r Ragnar Liibeck i samband med en exkursion å r 1928 noterar att ” en gammal
vacker lö vä ng tjusar sinnet , men den ä r
ej ekonomisk. H ä r och var bör dylika
platser bevaras, men ej i större sammanhang” .42 En upprörd Uppsalabo,
skriver å r 1923 en insä ndare, vilken
belyser den andra aspekten. Han har
gå tt utanf
ör stadens hank och stö r samt
funnit att ett ” av de allra vackraste
skogspartierna vid vägen brutalt sk övlats. Dä r skogen ä nnu f
örra sö ndagen
stod tät och prä ktig, ser man nu ett
vederstyggligt kaos av bå ngar, ris och
stubbar” . Man f
örstå r att hygget inte
kan ha varit sä rskilt stort , d å virket
skulle gå till nytt stall och en glasveranda till arrendatorn på Norby. Den
upprö rde insä ndaren undrar avslutningsvis, om inte d å tidens auktoritet,

professor Sernander, kunde ta sig en
promenad till hygget.43
Ar 1924 arrangerar Ragnar Liibeck
en exkursion varvid han håller ett f
öredrag med titeln ” Skogsvå rd och naturskydd ” . Han pläderar d ä r f
ör en kompromiss mellan naturvä nnen och den
starkare skogsmannen , speciellt n ä r det
gä ller skötseln av kulturbygdens skogar. Vidare f
ör han en diskussion om
hur man bäst skall skydda landskapets
intressen vid skogskultur. Slutsatsen
blir att man skall ha ” så mycket oregelbundenheter som m öjligt” f
ör att skapa
n ödvä ndig variation samt f
ölja naturens
linjef
öring. ” Vå r svenska skog och vå ra
svenska skogsträ d ä r så vackra att de ej
ör frä mlingar” , ä r hans
bö r få vika f
stå ndpunkt visavi frä mmande trä dslag.
Han har över hela fä ltet en mycket modern syn på hä nsynstagandet till natur-
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vå rdens intressen i skogsbruket. På en
punkt slå r dock hans skogsintresse
igenom och det gä ller d å tida s k back planteringar. Ragnar Liibeck talade
mycket varmt fö r att skogsägarna på
slä tten skulle plantera sina inägobackar.
Retoriskt frågar han om inte de ” kala ,
enformiga backarna uti gä rdena och på
slä tterna ” ter sig mera leende, ” d å skogen spirar i dessa ” . ” Nu har en del naturdyrkare en annan mening om dessa
backar . De tolkar naturskyddet så att
intet få r göras som förä ndrar naturen ” .44
Lä nsjägmästare Liibeck var uppenbart
ingen varm vä n av det landskap andra
Upplandsskildrare , t ex Olof Thunman
odödliggjort. I ett annat fö redrag, san nolikt 1912, på Uppsala universitets
sommarkurser på stod han frankt att
Uppland i det stora hela inte var något
vackert landskap. ” Stora enformigt ödsliga sl ä tter, h ä r och hvar afbrutna av
kala backar, täcka stora delar av land skapet” .45
Må nga naturvå rdsfrågor finns representerade i tidningsklippen , de flesta
sakligt som ideologiskt fullt moderna.
Det som dock inte skulle accepteras av
1990-talets naturvå rdsvä nner ä r den
fosterlä ndska roll dikningen tilldelades
av d å tida skribenter.

-

Ragnar Liibeck
Under sin sannolikt rekordl å nga karriä r som l ä nsjägmästare hann Ragnar
Liibeck underteckna inte mindre ä n 37
å rsberä ttelser frå n skogsvå rdsstyrelsen
i Uppsala lä n . Det f örsta å ret (1909 ) var
han ute på 85 forr ä ttningsdagar, varvid
192 skogar besöktes. Antalet dagar steg
till 96 under hans sista tjä nstgöringså r
1946. Till skillnad frå n nutida kolleger
l ä rde han k ä nna ” sina ” oskogar på ett
ganska handgripligt sätt. Ar 1909 undervisade han om skogsvå rd for jordbru -

kare och folkskoll ä rare och å r 1946 för
skogsägarsöner och planteringsf örm ä n .
Dessutom undervisade han då på Ul
tuna. Jag ser frå n annat håll att han
redan 1909 var en duktig fotograf samt
beledsagade sina fö rel ä sningar med
skioptikonbilder. Det första å ret hade
han hjä lp av 4 medarbetare plus en
förestå ndare for frökl ä ngen . Den senare
försvann till 1946, men i gengä ld hade
de övriga blivit 10. Dessutom fanns d å
säsongsanställda planterings- och stä mplingsförmä n. Det totala antalet förrä ttningsdagar steg fr å n 494 till 2 914, dvs
med sex gå nger.
Skogsvå rden gick frå n sådd mot plan
tering under Ragnar Liibecks tid och
omfattningen i form av utsatta plantor
ökade femfallt . Men den behandlade
arealen var minst lika stor det första
som det sista å ret. Man kan notera att
å r 1909 skogsodlade skolbarn frå n 61
skolor 65 hektar. Deras roll hade 1946
ersatts av tio skogsplantörer vilka skogsodlade tillsammans med markägaren
och hans folk.
Frågor kring betesfred sysselsatte
Ragnar Liibeck så vä l vid tillträ det som
avgå ngen av tjänsten. Omfattningen va
rierade. Medan l ä nsskogvaktarna å r
1909 markerade ut fröträ d i samband
med avverkningar hade de 1946 en stor
roll så vä l i samband med gallrings som
rotpostsst ä mpling.46
Ragnar Liibeck var en utpräglad och
mycket road foreningsm ä nniska . Den
12 juni 1926 var han med och bildade en
skogsägarforening. Sannolikt var han
drivkraften bakom tillkomsten av den na. Vid det konstituerande m ötet moti
verade han behovet av föreningen med
argumentet att en skogsä gare inte en
bart klarar sig på ett intresse for skogen . ” Man m åste få upplysningar och
råd och tillfä lle att studera andra skogar ä n sin egen , om ej skogsskötseln

-

-

-

-

-
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Tabell 1. Några data från Skogsvårdsstyrelsens i Uppsala verksamhet.
1909

Antal tjä nstemän
Stä mplingsfbrm ä n
Skogsplantörer

1946

6

11
13
10

Antal förrä ttningsdagar

494

2 914

Gallring, ha
Dikning, ha
Vä gbyggnad, m

454
80

5 086
51
9 669

Plantering, ha
Så dd , ha

45
286

91
40

642
244 000

183
1 300 000

Fröå tgå ng, kg
Producerade plantor, st

skall bli ensidig” . Genom exkursioner
och m öten samt utgivande av publika tioner hoppades han att f
öreningen
skulle entusiasmera de uppl ä ndska
skogsä garna .47 Jag har inte f
öljt spå ret
och sett hur det gick f
ör denna skapelse.
öreningen ä r en del i nutida MälarAtt f
skog ä r dock uppenbart, ä ven om profilen frå n kunskapsinh ä mtande under
” den agenämaste form som finnes” , nämligen exkursionens, ä ndrats i en betyd ligt krassare riktning. u
Ragnar Liibeck var en av faddrarna
till l ä nsjä gm ästarf
öreningen , dä r han
örsta pionjä rerna
tillsammans med de f
sökte lösa vissa gemensamma frågor.
Det gä llde så vä l lagtillä mpning som
olika anst ä llningsvillkor.49
Under någon period på 1920-talet var
han styrelsesuppleant i Svenska Betesöreningen , ett uppdrag han
och Vallf
m öjligen få tt som en sidoeffekt av sin å r
1916 på bö rjade l ä rargä rning på Ultuna.
Men det kan lika gä rna vara hans engagemang f
ör betesfred som lett honom in
i denna intressegemenskap. Ar 1920
skrev han en insiktsfull artikel i betesfrågan . Den avslutas med hans bestä m -

da övertygelse, ” att skogsbetet ä r ett av
de största hindren f
ör genomf
örandet
av ett rationellt skogsbruk och att vå ra
skogar under betesfred skulle gå en
mycket ljus framtid till m ötes, ä n om
det gamla systemet med hälften skog
och hä lften bete, ofta intetdera , skall
fortfara” .50
Ragnar Liibeck hade två stora fritidsintressenjakt och skytte. Han tävlade i
pistolskytte och nå dde på det lokala
planet framgå ngar. Han beklä dde unörandeskapet i Upsala
der några å r ordf
örbund.51 Jaktintresset ledde
lä ns skyttef
örst till sekreterarposten inom Uppf
örening 1913-1916,
lands lä ns jaktvå rdsf
sedan till skattmästarsysslan , som han
innehade mellan å ren 1929 och 1943.
Som sekreterare skrev han l å nga protokoll och gjorde intressanta analyser. Ar
1916 avslutar han med att beklaga hur
” ä lg, hare, skogsf å gel och rapph ö ns
minskar i orovä ckande grad ” . Han hoppas dock att Upplandsjägarna skall sporras av motgå ngarna , så att lä net återörs till sin rangplats som ett av
f
” vå rt
o
örnä mligaste jaktrevir” .52 Ar 1929
lands f
var han med och ryckte upp f
öreningen
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och deltog sedan flitigt som skribent i
öreningens å rsskrifter. Den samman f
lagda sk örden blev 14 uppsatser, skrivna
på ett enkelt, klart och l ä ttfattligt vis.
öreDet mesta ä r sm å notiser, men d ä r f
kommer också ett par mera analytiska
ör
artiklar. Han sl å r å r 1934 ett slag f
att man skall l å ta bli att brä nna , beta
och plantera de sm å rapph ö nsbackarna
i odlingslandskapet. Dä remot m å r fasa
nerna bra av tä ta granplanteringar. ’11
övermod lovar han å r 1929 i en stä m ningsfylld k ä rleksf
örklaring till ” vild marken ” på Ullerå kers hä radsallm ä n ning, att den dag "n ä r jag inte l ä ngre
ör alltid
kan vandra i dina salar och f
h ä ngt upp bössan på väggen, skulle jag
vilja leva mig in i minnena genom att
teckna din stolta historia ” .54 Så blev nu
inte fallet och vi gick miste om en skogshistorisk monografi. Han anser å r 1939,
att jaktvå rd och skogsvå rd kan samsas,
om blott ä lgstammen hå lls på rimlig
nivå. Ragnar Liibeck ä r ingen vä n av
synpunkten att rationell skogsskötsel
skulle vara en orsak till viltstammarnas
nedgå ng.55 På sin å lders h öst skriver
han en historik över jakten i Uppland ,
örhoppningen att en
som avslutas med f
ny tid skall leda till bä ttre utnyttjande
ör en talrik villebrå dsstam så
av ” vå ra f
ör lä mpliga marker och en rä ttvisare f
delad beskattning av densamma ” . De få
örr hade å r 1949 blivit de
jägarna frå n f
må nga.56
Ragnar Liibeck saknas som bidragsgivare i publikationer frå n två av d å tidens mest framtr ä dande rörelser, n ä m ligen naturskyddet och hembygdsvå rden. Men det ä r m öjligt att han var
örfatverksam på annat vis ä n genom f
tande. I varje fall har han i sina tid ningsartiklar visat stor sympati f
ör de
id éer som spirade i hä gnet av dessa
verksamheter.
I november 1921 utsä nde Ragnar Lii -

-

Ragnar Liibeck . Reproduktion efter Wiströ m
1928.

beck en cirkul ä rskrivelse till ” inom Uppsala l ä n och grannskap ” verksamma
” frå n Skogis utgå ngna skogsm ä n ” . Detta
var ursprunget till Upplands Skogsm ä n ,
örst
en kamratf
örening med syfte att f
diskutera skogliga frågor, varefter kvä l len tillbringades ” under de friare former
som n ä rvaro av mat och dryck pl äga
giva ” . Idé n sä ger han sig ha få tt å r 1917,
d å br ä nslekommissionens folk ” allt
emellanå t ” dryftade skogliga ting av
annan art, ä n de som hade med energiör frå gan att göra med l ä nets skogsf
valtare och yngre jägm ästare. Fö reningen kom till stå nd och medlemmarna träföfades ett par-tre gå nger om å ret till f
redrag och middag samt till en å rlig
exkursion . Ragnar Liibeck styrde med
örstå av protokol allt , så vitt man kan f
len. Han h öll grytan kokande till 1951,
d å orken inte riktigt l ä ngre stod honom

78

SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

bi. Ett intressant inslag ä r att han f
örm å dde Upplands skogsm ä n att vaije å r
arbeta fram prisuppgifter f
ör olika virkessortiment , uppgifter vilka anvä ndes
ör beräkning av då tida skogsaccis. Dessf
utom synes man i början ha gjort vissa
informella överenskommelser om pris
sä ttning, t ex på inkö p av grankott. Mes
tadels ä r dock kvarl ä mnade papper
hå llna i en formell ton , men 1926 å rs
kallelse frå n Ragnar Liibeck innehå ller
öljande passus: ” Kl. 6 e.m . /precis/ skola
f
meningsbrytningarna frå n diskussionen
( om virkesprisema ) ha lagt sig, ty d å
hå ller Tägtström på Gillets å tta f
öredrag om ” Jakt- och reseskildringar frå n
Östafrika ” , kryddat med skioptikonbil der och hå rresande situationer” .
Nä r Oscar Lindblad år 1968 blickar
tillbaka på den d å halvsekelgamla verk samheten inom Upplands skogsm ä n ,
berö mde han Ragnar Liibeck f
ör hans
skicklighet som ordf
örande. ” Han var
en god talare och vi beundrade hans
örmåga att finna de rä tta orden vid
f
alla de tillfällen han som ordf
örande
m åste tala ” .57

-

Skogliga artiklar
Bortsett frå n m ä ngder av tidningsartik öredrag publicelar och en hel del radiof
rade sig Ragnar Liibeck f
örhållandevis
flitigt i skoglig press. Serien böljar med
en tidstypisk uppsats om egendomliga
barrträ dsformer, tryckt i Svenska Skogsvå rdsf
öreningens tidskrift f
ör å r 1908.
Den slutar med ett l å ngt referat i Skogen å r 1947 över diskussioner kring det
örslaget till skogsvårdslag. Det
då nya f
enligt min uppfattning mest spä nnande
arbetet ä r en beskrivning av den i Uppsala ganska k ä nda von Bahrska h äcken ,
dvs en lä bältesplantering på börjad 1911
med syfte att ge staden ett skydd mot
vinden. Under livsmedelskrisen 1916

och 1917 motionerades om å teruppod ling av häcken , vars bredd var 100 m
l ä ngs en planerad sträckning av en halv
mil. Detta verkställdes dock aldrig. Ragnar Liibeck ä r lite tvekande inf
ör häck ens klimatologiska f
ördelar men inser
dess miljö m ässiga betydelse. Han var
framsynt nog att redan 1918 notera att
den dag ” Stor-Uppsala ” ” sluter skogsbä ltet inom sina murar kommer detta
att kunna lä ggas till grund f
ör en park
eller esplanad av gamla stå tliga barrträ d , som sannolikt f
örgä fves kommer
att söka sin like i landet” . På den senare
punkten har han inte helt blivit sann spå dd.58
Den skogligt tyngsta uppsatsen trycktes 1932. I denna analyserar han till sammans med kollegan Erik HedemannGade effekterna av decemberstormen
1931. Enligt de båda l ä nsjägm ästarna
var denna i Mellansverige och speciellt i
nordöstra Uppland den vä rsta katastrof
svensk skog ” varit utsatt f
ör under skoghistorisk tid ” . De noterar som sina rö n
att yngre skog ä n 40-45 å r klarat sig
ganska vä l, liksom bestå nd på dikade
torvmarker. Bestå ndskanter, vilka gallrats f
ör mer ä n tio å r sedan stod också
rycken intill en bredd av 30 meter. ” Som
slutomdöme torde man kunna uttala ,
att det knappast torde vara m öjligt att i
det praktiska skogsbruket fö retaga
några å tgä rder, som kunna f
örvä ntas
komma att utgö ra skydd mot skadegörelse av så dana naturhä ndelser, som
h ä r inträ ffat” blir herrarnas sammanfattning. Det bö r noteras att de i samma
artikel efter viss arkivforskning i ljuset
dragit fram en liknande storm , vilken
inträ ffade i Norduppland å r 1795.59

Vem var Ragnar Liibeck?
I tre veckor har jag umgå tts med l ä nsjä gm ästare Ragnar Liibeck och spå rat
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honom i alla upptä nkliga arkiv. Jag har
f örsökt att diskutera hans väsen med
ett antal personer som träffade honom .
Men jag har dessvä rre inte blivit Du och
bror med honom . Hans officiella fasad
med vä nlig blick , stä rkkrage och väst
ger bilden av en viljestark, ganska principfast person dock med stor vä lvilja
och förståelse för omgivningen. Det han
skriver, i mycket skiftande ä mnen , pekar mot en synnerligen intresserad och
vä lorienterad person. Han verkar att
ha varit en typisk samarbetsmä nniska
utan besvä rande kantigheter. Endast i
undantagsfall blottl ägger han i skrift
sina kä nslor eller tar till starka ord.
Uppenbart har han varit en stor hu morist och en sä llskapsm ä nniska av
rang. Han blev n ästan alltid medelpunk ten i alla sä llskap, påst å r de som unga
fick f örmå nen att fylkas kring hans bord.
Ragnar Liibeck fick under lå ng tid
vara med och på verka Upplands skogar.
Man kan naturligtvis fundera på om
dagens goda skogstillstå nd ä r en effekt
av ä ndrade ekonomiska förhållanden i
samh ället eller om det ä r skogsm ä nnens
strä vanden som utgör grunden. Men i
skogfattiga , utpinade bondbygder, som
de i södra Uppland betydde nog Ragnar
Liibeck och hans lä nsskogvaktare oerh ö rt mycket fö r att grundlägga id é n om
ett reproducerande skogsbruk av den
art , vi njuter frukterna av. Jag skulle
tro att han n öjd frå n sin himmel kan
blicka ned på vå rt nutida skogsland skap. Lika sä ker ä r jag på att han skulle
rynka på ögonbrynen infö r en del av
dagens modeflugor inom den s k miljödebatten .

Slutfunderingar
Inledningsvis påstod jag att man inte
kan dra n ågra slutsatser av Ragnar Liibecks tidningsklipp, då de sannolikt sak -

nar representativitet. För den som vill
ölja spå ret och göra en ordentlig skogsf
historisk insats på temat vill jag emellertid lansera ett antal hypotetiska slut satser.

—

Vid sekelskiftet var det vanligt att
fackfolk skrev i dagspressen i de mest
skiftande ä mnen . Idag har vi överl å tit
denna roll till professionella journalis
ter och d ä rmed förlorat en del av vå r
identitet. Dessutom ä r vå r m öjlighet att
vara med och på verka betydligt mindre,
trots att vi under mellantiden få tt en
omfattande skoglig fackpress.

-

tidningar var naturligt—vis Sekelskiftets
urbant
fixerade ä n vå ra da
mindre

-

gars. Dä rmed speglades ” livet på landet ” i en helt annan omfattning. Man
var d å betydligt mera förstående för
skogsägaren och hans behov.

—

Språ kligt var man i seklets början
något mera förtjust i utsmyckningar och
liknelser ä n vad vi idag ä r. Dä remot
hade man d å modet att i tvister tala
klartext i en helt annan utsträckning
ä n vad vi nu ä r vana vid .

—

Skogsfolk hade i pressen förr ett
grundmurat gott rykte. Så h ä r uttryckte
sig t ex en referent i Uppsala Nya Tid ning den 25 juli 1927: ” Skogsfolk ä r
bland de trevligaste mä nniskor man kan
vara tillsammans med. Deras yrke fö rutbestä mmer dem nästan utan undantag till hurtiga och vakna individer” .60

—

Bortsett fr å n vissa f ör ä ndringar i
samhä llet, betingade av den tekniska
och ekonomiska utvecklingen fanns i
seklets böljan de flesta idag aktuella
frågor representerade. Inte mycket nytt
har kommit till . Under mellantiden har
man tom hunnit gl ö mma en del gam -
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mal kunskap och tvingas via forskning/
utredning ta fram denna på nytt.

— Ledande befattningshavare i skogsbruket verkar vid tiden kring 1920 ha
varit vä l så kunniga som dagens. Dessutom hade de då en betydligt större
bredd på sina erfarenheter.

anteckningar bakom sig. I l ä nsjägmästare Liibecks fall har jag inte hittat nå got sådant , varfbr jag får ta avsked från
en synnerligen kunnig, i rä ttsfrågor tuff
och i kamratskapet vänsä ll herre , som
fångat mitt intresse . Jag kanske kan bli
” Ragge” med honom , om någon i l äse kretsen kan sätta mig på ett annat spår
än de jag lyckats följa .

För att närma sig en person krä vs att
denne lämnat en del brev och personliga
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