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Dag Kihlblom

Född 1935, civiljägmä starexamen 1963. Anställd i Skogsvå rdsorganisationen sedan 1963 i olika befattningar. Länsjägmästare i
Jönköpings län 1990-1996. Har publicerat flera skogshistoriska
artiklar och skrifter.

Skogsvårdsstyrelsen
i Jönköpings län 1905-1996
- om fr ö, plantor återvä xter, skogsvård och utbildning
Fö r sex å r sedan , 1997, upphörde efter
n ä ra hundra å r de 22 skogsvå rdstyrelser
som funnits i varje lä n sedan 1905. De
sammanslogs d å till å tta nya skogsvå rdsstyrelser, utom den i Gotland som på
försök inlemmades i l ä nsstyrelsen. Endast de i Norrbotten och Västerbotten
beh ölls oförä ndrade.
I J önköpings och Kronobergs lä n bildades Skogsvå rdsstyrelsen J ö nkö ping
Kronoberg. Ett skogshistoriskt projekt
på gå r h ä r fö r att dokumentera Skogsvå rdsstyrelsen i J önkö pings l ä n 19051996. Hä r skall speglas några glimtar
frå n detta arbete.

Skogsvårdsstyrelser
f ör den nya skogsvårdslagen
Det fanns vid 1800-talets slut ä ntligen
en stor enighet i Sverige om att skogarna
överutnyttjades och att å tervä xt å tgä rder
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var n ödvä ndiga. Detta resulterade å r 1903
i Lagen angående vård af enskilda skogar,
som var en ren å tervä xtlag. Den lade stor
vikt på skogsägarnas delaktighet och eget

ansvarstagande.
Men det behövdes också en skogsadministration , vilken skulle vara lokalt
fö rankrad och som kunde tala samma
språ k som skogsägarna. Riksdagen beslutade d ä rför om inrä ttande av skogsvårdsstyrelser i alla landstingområden
1905. På Gotland tillkom en fö rst 1908
och Norrbottens och Västerbottens lä n
fick sina 1924 .
Skogsvå rdsstyrelsernas arbete har hela
tiden styrts av de skogspolitiska lagar och
beslut som riksdag och regering angett
vid olika tidpunkter. Inom de ramarna
har sedan styrelsernas arbetsuppgifter
utformats för att man på bästa sä tt skall
n å de uppsatta m å len. Redan frå n bö rjan
skapades en fö retagskultur i skogsvå rds-

styrelserna , d ä r man ville motivera och
l ä ra skogsägarna att anlä gga och sköta sin
skog. Frö- och plantverksamhet , utbildning, enskild rådgivning och information blev d ä rfö r skogsvå rdsstyrelsernas
viktigaste medel .

Hur det började i J önköpings län
Hush å llningssä llskapet hade tidigare svarat fö r de skogliga fr ågorna i lä net. Man
hade bl.a . 1861 startat en skogvaktarskola
i Jönköping, haft plantskolor och anlitat
plantö rer, som Skogsvå rdsstyrelsen fick
överta. Samma gä ller de skogodlingskontrakt man hade med m å nga mark ägare.

Fredrik Kuylenstierna från Bredaryd blev
den förste ordföranden 1904- 08. Han var
aktiv i hushållningssällskapet. En senare
släkting, Falk Kuylenstierna, var
skogsvårdschef vid styrelsen 1971-85.

I Jönkö pings lä n anst ä lldes 1905 jä gm ästaren i Eksjö revir Henrik Carbonnier som lä nsjägm ästare, eller forstligt
biträde som det hette. Han skulle ä ven
vara styrelsens sekreterare och kamrerare. Lä net indelades i tre distrikt med var
sin lä nsskogvaktare. För att leda skogsodlingslag under den vå ren anlitades 12
plantörer, varav åtta var kronojä gare. Bemanningen var onekerligen rä tt tunn,
med beaktande av de arbetsuppgifter
som vä ntade i skogslä net. Fö r att få en
bredare kontakt med skogsägarna började skogsvå rdskommitteer inrä ttas. Vid
å rets slut fanns det 74 kommittéer.
Styrelsen bestod av tre personer utsedda av Kungl. Majt., Landstinget och
Hush å llningssä llskapet. Ordföranden var
överstelö jtnanten Fredrik Kuylenstierna.
De hade redan 1904 fö rberett starten av
skogsvå rdsstyrelsens verksamhet . Första
å ret 1905 utarbetade de ett reglemente
för Skogsvå rdsstyrelsen och en instruktion fö r l ä nsskogvaktarna. Sammanlagt
hölls sju sammanträden.
Skogsvå rdsstyrelserna skulle befrä mja
den enskilda skogshush å llningen genom
att tillhandah å lla skogsfrö och skogsplantor. De nybildade styrelserna i landet fö rm ådde på kort tid driva upp anskaffning av frö och produktion av plan tor till en aktningsvä rd hö jd. Denna viktiga uppgift hade man i nä ra 90 å r, ä nda
fram till 1994, d å verksamheten övertogs
av Svenska Skogsplantor AB.
I Jönkö pings lä n hade man redan
start å ret å tta plantskolor och tio å r senare hela sexton stycken , med en koncentration till de södra delarna av lä net .
Plantskolorna var inte större ä n omkring
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ha och den sammanlagda arealen 3 vå rdsstyrelsens expedition var f örlagt till
hektar. Antalet distrikt hade 1908 utökats hans bostad i Eksjö.
till sex och vid varje lä nsskogvaktarboVid Skogsvå rdsstyrelsens 50 -å rsjubistad fanns en fast plantskola.
leum den 14 oktober 1955 i Tran ås berä tSamma å r hade man anlagt en stö rre tade han om sin tid 1905-1913 inför ett
fröklä ngningsanstalt i Nässjö, som även hundratal skogsintresserade. H ä r några
kom att betjä na angrä nsande lä n . I bör- glimtar frå n Henrik Carbonniers förejan var skogsså dd den helt dominerade drag:
” N ä r jag blickar tillbaka på min tid
skogsodlingsmetoden . För att få frö utnyttjades som kottuppkö pare ett 60 - tal som l ä nsjä gm ästare var det en n ästan
handlare, lantbrukare, plantörer och an - överm ä ktig uppgift för skogsvå rdsstyreldra. Först i mitten på 1910 -talet tog plan - sernas tjä nstem ä n att - den 1 januari 1905
teringen över, men skogssådd förekom - taga sig an ett helt l ä ns enskilda skogar
ä nda till slutet av 1950 -talet.
i enlighet med den d å ikraftträdande lagen . Den uppfattades d å som ett oerhö rt
intrå ng i den enskilde skogsägarens ditLänsjägmä staren och
tillsvarande obeskurna rä tt att fritt f ö rfolänsskogvaktarna på cykel
Å r 1905 blev Henrik Carbonnier den för- ga över sin egendom . K ä rnan i lagen ju
var reproduktionsskyldigheten .
ste lä nsjägmästaren vid Skogsvå rdsstyrelJag sökte så mycket som mö jligt kom sen i Jönkö pings lä n . Redan hösten 1904
deltog han i den nybildade styrelsens ma i kontakt med skogsä garna genom att
arbete fö r att f ö rbereda starten . Skogs- i olika orter utlysa m öten och d ä r redogöra för lagen samt framh å lla fördelen
r -r att äga skog och skö ta denna. I samband
med mina resor arbetades st ä ndigt för
införande av bä ttre förhå llanden i skogarna , såsom plantvå rd , gallring, anvä ndande av l ä mpliga föryngringsmetoder,
st ä mpling av skog till fö rsä ljning m. m .
Resorna verkst ä lldes i huvudsak under
vå ren, då skogsodlingsarbetet kontrollerades, samt under sommaren och hösten . Transportmedel var j ä rnvä g och cykel. En resa gjordes med gästgivareskjuts,
men det räckte fö r att fö r alltid avskräcka
mig frå n detta fortskaffningsmedel .
Under sommaren l ä mnade jag Eksjö
Tre länsjägmästare - Wilhelm Lothigius
i regel tidigt m å ndag med tåg och å ter(1914-44 ), Henrik Carbonnier (1905-13 ) och
kom sent hem torsdag eller fredag kvä ll.
Åke Hallander (1944-66) - samlade vid en
journalistkurs på Trollebo 1951.
Ett program var på förhand uppgjort för
0, 2
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veckoresan , i vilken respektive lä nsskogvaktare deltog l äck vare fä rdsä ttet kom
man bra genom skogarna , och fanns ingen vä g eller stig tog man sig fram med
cykeln jä mte packning på ryggen . Veckoslutet ä gnades å t expeditionsgörom å l ”.
,

Plantörerna ledde
skogssådd och plantering
Plantö rerna ä r idag en tä mligen ok ä nd
personalgrupp, men var lä nge en mycket
betydelsefull sådan . Skogvaktare August
Carlsson i Tuddabo var plantor å t Hushå llningssä llskapet. Han blev en av de
tre fö rsta l ä nsskogvaktarna 1905 på J ö n kö pings distrikt. Hans distriktet sträckte
sig frå n Rydaholm i södra delen av l ä net
och upp till Jönkö ping, en strä cka på 11
mil Avstå nden var l å nga och vägarna d åliga. Han m å ste d ä rfö r i sin tur ha hjä lp
av plantö rer fö r kunna genomfö ra det
omfattande skogsodlingsarbetet.

En plantor var den som organiserade
skogsä garnas, byarnas, å tervä xtarbete
och han var arbetsledare för planteringslagen ute i fä lt. Med ” plantering” avså gs inte bara plantering, utan även den
skogssådd som utfö rdes. Till en början
anlitades under vå rsäsongen kronojä gare
som plantörer. Men de räckte inte till ,
utan redan 1906 startade man de fö rsta
plantörskurserna , som sedan regelbundet
å terkom . Å r 1909 hade man 90 elever på
en kurs i Eksjö och på 1940 -talet ett 25tal på Trollebo skogsvå rdsgå rd och på
ordföranden Nils Bergs Rödjen äs. Den
sista kursen h ölls 1953.
Under de första 15 å ren 1905 19 hade
Skogsvå rdsstyrelsen direkt medverkat vid
skogsodling av 84 % av den skogsodlade arealen, lett skogsodling med 39.000
skolbarn på 3 % , medan 13 % skötts av
skogsägarna sjä lva , i regel med frö och
plantor frå n styrelsen . Totalt hade skogs-

—

Plantörskurs i Eksjö 1909 med 90 elever. Framför står tre plantörer, biträdande
länsjägmästare Einar Bosaeus och tre länsskogvaktare.
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odlats 31.000 ha på över 11.000 stä llen .
Frö- och plant å tgå ngen inom lä net under perioden var å rligen i medeltal cirka
1.000 kg frö och 4 miljoner plantor.
Antalet plantörer genom å ren var
mycket stor. Det fanns under å ren 190545 i medeltal 75 plantö rer per å r och under de följande 15 å ren ungefä r 55 stycken.
Som mest fanns det hela 120 plantö rer
engagerade i styrelsens regi under femå rsperioden 1926-30.
Under 1950 -talet kom skogsodlingen att i allt stö rre omfattning göras av
skogsägarna sjä lva , vilket medförde att
styrelsens insatser med arbetsledning
genom anstä llda plantö rer gradvis upphö rde. I slutet av 1950 -talet uppgick de
kvarvarande plantörerna bland de förm ä n som arbetade med å tervä xtfrågor
på distrikten .

En högborg för skoglig
upplysning på Trollebo gård
Efter Carbonnier kom Wilhelm Lothigius
1914-44. H ä r n å gra glimtar frå n honom
om hans 30 -å riga skogsvå rdsarbete inom
J önk öpings l ä n :
” Det var en vå rafton 1914 , mitt fö rsta
å r som lä nsjä gm ästare i lä net , som jag var
ute fö r att lä ra k ä nna lä net och mina arbetsuppgifter. De syntes gigantiska och
överstiga mina krafter. Ej nog med att
gamla kalmarker, vanligen ljungbevuxna , ofta m ötte ögat och nya kalmarker
genom avverkning stä ndigt syntes tillkomma , n ästan överallt , d ä r avverkning
på gick eller gå tt fram i bestå nden , kvarl ä mnades att fortvä xa de individer, som
hade minst utvecklingsm ö jligheter, sjuka
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och svaga

tr äd , tr äd fö rsedda

med icke

utvecklingsdugliga kronor.
Frå n höjderna i Lemnhult i Östra h ärad , som i mycket i fråga om topografi
på minner om Norrlands barrskogsområden , gick vägen c:a 100 meter i hö jdläge ner i en dalgå ng med sjö och livligt
lövinslag. Vägen gjorde vid en förfallen
stor ladugå rd en hä ftig svä ng och just
d ä r fick jag punktering på min motorcykel . Jag gick ned genom en igenvä xt allé,
fann en byggnad i Karolinerstil övervä xt
av träd och buskar. Jag steg in och d ä r
fanns manshöga myrstackar på golvet.
Jag hade kommit till Tö rnrosas slott.
Allt sov utom myrorna.
Mitt intresse var väckt och den dagen
föddes hos mig den id é, som jag vill beteckna med namnet Trollebo-idén. Den
gick ut på följande: Såsom skogsförh å l landena syntes vara inom lä net var det
angel äget att få till stå nd en väckelse,
som tog sikte på att mobilisera alla goda
instinkter, frä mst hos jordbrukareungdomen , ge dem kunskap och hopp om
framtiden. Genom de ungas medverkan borde man så sm å ningom sedermera vinna även de ä ldre, de mera bet ä nksamma.
Men väckelsen borde utgå frå n ett stä lle, en högborg, d ä r samtidigt som upplysning och kunskaper l ä mnades, elever,
exkurrenter och besökande kunde steg
för steg följa ett pågående uppbyggnadsarbete, ett av liknande slag som även behövdes på n ästan varje gå rd inom Jönköpings l ä n . Först å r 1920 kunde inkö pet av
Trollebo ske och förverkligandet av idé n
och upplysningsverksamheten på börjas.

Sedan har å rligen, med undanrag av

de

Wilhelm Lothigius med skogsägare framför det återuppbyggda Trollebo skogsvårdsgård 1924.

krigså ren , avh å llits kurser av olika slag och sammanlagt torde nog mellan 2 ä 3.000 elever ha genomgå tt n å gon
Trollebo- kurs.
Skogliga sammankomster av skilda
slag, även samhörande med intressen
l å ngt utanför lä nets grä nser ha ej sä llan
förekommit och ävenledes lä nets ekonomiska fö reningar på lantbruksområdet ha sammanträ ffat d ä r för att diskutera aktuella föreningsproblem . Det var
på Trollebo det förstaspadtaget togs fö r
upparbetning av l ä nets första permanenta betesvall på hagmarksområden.
Att vid Trollebo till ä mpade undervisningsmetoder tillvunnit sig markägarnas

senaste

intresse våga vi påst å. Nä r vi under
å ren kallat till sammanträ ffande ute i länet till s.k. skogsdagar m ö ta stora skaror upp. Fö re de senaste krigså ren hade
vi skogsdagar, vanligen under juni m ånad , d å inemot 2.500 mark ägare samla-

stora

deras söner och under senaste
10 å ren ä ven d ö ttrarna , vilka var nyfikna att se vad karlarna hade fö r sig ute i

des

samt

skogen ” .
Så berä ttade Wilhelm Lothigius 1943
vid en premiering av skogsä gare i Nässjö
och talet publicerades i tidningen Skogsägaren. Han hade på Trollebo 1924 väckt
tanken att bilda en skogsä garefö rening
i J ö nkö pings l ä n. Fö reningen kom till
st å nd å ret d ä rpå och man startade tid ningen . Till denna anslöt sig efter hand
allt fler nybildade föreningar och även
Skogsägarefö reningarnas Riksfö rbund .
Redaktörer fö r Skogsägaren var i n ä ra
tjugo å r de två skogsvå rdsstyrelsetjä nstemä nnen Lothigius och Å ke Hallander.
Som redaktörer fick de 1938 frå n Johan
Johansson in ett barndomsminne om en
skogsplanteringsdag vid Matkulls skola i
Kronobergs l ä n . Hans slutklä m har sina
poä nger:
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Ja , planteringsdagen

var ljus och
glad, men det återupplivade barndomsminnets dag några årtionden
senare blev också av oförgätligt värde. Vi skolbarn hade planteringsdagen icke arbetat förgäves utan gjort en
stor insats av naturskönhet och tillfört
ägaren ekonomisk vinst samt gjort åt
vårt folk och nationen en omfattande
fosterländsk gärning

Försummade man
återvä xterna under 1920-30 -talen?

Under den passivitet och ä ndrade metoder i skogsskötseln , som kä nnetecknade
1920 - och 30 -talen , minskade skogsodlingen drastiskt. Man övergick alltmer
till naturlig föryngring efter tyska förebilder samt genom påverkan av överjägm ästare Uno Wallmo och storskogsbru ket i landet.
I J ö nkö pings lä n tyckte Wilhelm Lothigius, som var ekonomisk lagd , att han
ville inte i den kä rva tid man levde i förorda dyrare å tervä xtå tgä rder ä n n ödvä ndigt. Dessutom skulle ju föryngringarna
klaras med yxans hjä lp. Lothigius sa att
man med blädning i sm å luckor skulle
göra skogen ä mfitetralisk d ä r man i
mitten skulle få in naturlig föryngring
och runt omkring skulle arenan sedan
gö ras allt vidare. Att ta upp ett kalhygge
i on ödan skulle man helst inte gö ra .
Fram till mitten av 1930 -talet sjö nk
antalet plantskolor till fem och frö kl ä ngningsanstalten lades ner. Man kan d ä rfö r
fråga sig om å tervä xterna försummades
under denna tid.
I 1923 års skogsvårdslag hade införts
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nya bestä mmelser om skydd fö r den
yngre skogen . Detta kom att leda till en

mycket omfattande stä mplingsverksam het för styrelsen. Bl ädningsst ä mplingarna fick en allt stö rre omfattning frå n
1925 och som mest stä mplades 6.223 ha
å r 1942 , vilket var n ä ra 80 % av fö ryngringsarealen. Under perioden 1926-48
uppgick bl ädningarna till 69 % av det
som utst ä mplades, kalavverkningarna
utgjorde 27 % och avverkning av fröoch skä rmträd 4 % . Den totalt utsynade
föryngringsarealen var n ästan 100.000
ha , vilket motsvarade ca. 0,85 % av den
totala skogsmarksarealen per å r. Under
krigså ren ingick också utsyning av den
på alla fastigheter på bjudna leveransen
av brä nnved .
Gallringsstä mplingar hade också en
mycket stor omfattning, varav de s.k.
rensningshuggningarna hade en stor an del. Detta var svaga gallringar, d ä r man
ofta gick genom alla de eftersatta bestå nd
som fanns på en fastighet. Ljushuggningar var en beredande huggning infö r fö ryngringsavverkningen .
Tillsammans med st ä mpling fö r föryngringar så stä mplade man ut hela 0,5
miljon hektar skog. Detta innebar att
l ä nsskogvaktarna och andra st ä mplade
på nä ra alla skogsfastigheter i sina distrikt minst en gå ng under 20 -å rsperioden. Dä rtill kom alla kontakter om plantor och frö, vid rådgivning och skogsdagar samt i andra sammanhang. Det betydde att man fick en mycket stor lokalk ä nnedom och god personkontakt med
skogsä garna och andra på distrikten.
Det var inte personalbrist som medfö rde mindre arbete med skogsodlingsfrå-

Samtliga länsskogvaktare den vj jan. 1921 samlade kring Per Olsson, som tilldelats Sällskapet Pro
Patrias guldmedalj mindre storleken. Han hade varit länsskogvaktare i Reftele sedan starten 1905.

gorna. Om vi ser på antalet l ä nsskogvaktare så ö kade de å ren 1905-14 fr å n 3 till
7 stycken. Under å ren 1915-30 var de 1213 stycken . Dä refter skedde under å ren
1931-45 successivt en ö kning till 24 l ä nsskogvaktare, ordinarie och extra.
Det ä r mot denna bakgrund man
m åste bedö ma arbetet med skogsvå rdslagens å tervä xtparagrafer. Man levde i
en brytningstid med nya arbetsuppgifter
och förutsä ttningar. Skogsvå rdsstyrelsen
hade att följa med den tid och den verklighet som rådde. Man hade dock , liksom
skogsn ä ringen i övrigt , alltfö r stora fö rhoppningar att åstadkomma lyckade fö ryngringar genom naturlig föryngring.

Ute hos skogsägarna
150-200 dagar per år

Å ke Hallander blev 1944 lä nsjägm ästare.
Han ägnade sig under 40 å r å t kontak-

med skogsägare och utbildningsfrågor, d ä r Trollebo skogsvå rdsgå rd l å g honom speciellt varmt om hjä rtat . Han var
också aktivt engagerad i skogsä garrörelsens uppbyggnad och i R . L. F:s verksamhet. I motsats till flertalet av senare dagars skogsm ä n bestod hans arbetså r av
mellan 150 och 200 utedagar. Samma å r
skrev Åke Hallander om sitt yrke i en bok ,
som vi saxar n ågra korn ur:
"
Jag tar en svä ng ned till kontoret för
att se om posten medfö rt n å gra sista nyheter, som kan bli av betydelse fö r dagens
expedition . Sedan ut innan överfridstöraren telefonen hinner stoppa oss och i
förbifarten skall jag h ä mta distriktsl ä nsskogvaktaren , som i dag skall vara med
som ciceron , rådgivare, arbetskamrat och
trevligt sä llskap.
Lä nsskogvaktare Eric Carlsson på Tabergs distrikt vä ntar oss redan vid grinter
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den till sin trevna villa. Han ä r en utomordentlig representant för en förn ä mlig
k å r. Smidig och uth å llig och vä lk ä nd hos
varje skogsägare i distriktet , och med en
n ästan otrolig detaljk ä nnedom om varje
gå rd och dess skogsfö rh å llanden .
Hemmansdelarna på distriktet ä r också m å nga nog, ty J ö nköpings lä n ä r ett
utprä glat sm å brukarlä n . Hela 85 % av
dess skogsmark ligger i bondehand , fö rdelad på c:a 18.000 brukningsdelar med
i medeltal c:a 7 hektar å ker och c:a 32
hektar skogsmark per enhet. I hela l ä net
finns bara 27 ” herrgå rdar ” .
Sm å skogsbrukets problem , bekymmer
och gl ädjeä mnen blir d ä rf ö r också skogsvå rdsmannens. Den framgå ng han kan
få i sitt arbete beror på i vilken m å n han
kan nå en riktig kontakt med den m ä ngd
av sm åskogsägare, vinna deras fö rtroende
och verkligen gö ra n å got för att hö ja deras skogliga kunnande.
Avsyningen av ett dikningsföretag,

som skall ge ä garen ett

diplom , ä r snart
avklarad , och den trevliga frun vä n tar oss med en kaffetå r. Ja , det kaffet!
En ä rlig skogsvå rdsman m åste nog med
viss skamk ä nsla erk ä nna , att han m å nga
gå nger uträ ttar mera genom att dricka en
tret å r ä n ett par timmars skogspromenad .
Kaffet i skogsvå rdsarbetet har ofta samma betydelsefulla uppgift som luncherna i det diplomatiska arbetet. Det skapar
den trevnad och förståelse, som jä mnar
vä gen fö r gynnsamma uppgö relser.
Medan motorn spinner på hemvägen
funderar vi litet över vå rt skogliga upplysningsarbete. Upplysning ä r frä mst
bland skogsvå rdsstyrelses uppgifter. Lagens handhavande har satts i andra rummet. Vi t ä nker på hur arbetet gå tt fram å t.
Medan vi fö rr annonserade och inbjöd
till mö ten och föredrag, kallas vi nu till
samma arbetsuppgifter av bygdens egna
organ : Skogsägarefö reningar, R . L. F.och S.L.U.-avdelningar. Det ä r ett oerh ört framsteg” .

Åter mot trakthyggesbruk

Åke Hallander väntar på tretåren av
länsskogvaktare Carl Storcks hustru
Signe i Skillingaryd 1955 . Den amerikanske
besökaren kanske kom med kaffet.
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Efter andra vä rldskriget skedde en markant förä ndring i det svenska n ä ringslivet. Detta på verkade virkespriser och intresse för att sköta skogen. Tron på att få
ny skog genom frä mst naturlig fö ryngring hade visat sig inte h å lla . Man bö rjade å tervä nda till mer trakthyggesbruk
med efterföljande skogsodling. Bl ädningen minskade efterhand och fö rsvann
troligen under f örsta hä lften av 1950 -talet. Dessutom började man vid skogsodling övergå till alltmer plantering och till
stö rre plantor. Då behövdes stö rre plant-

ör de sex plantskolorna
skoleareal , varf
med 4 ha inte räckte till .
Den som skulle leda det arbetet i J ö n kö pings l ä n var Å ke Hallander. Han
hade varit med sedan 1926 och kä nde l änet mycket vä l . Redan efter två å r hade
sju nya plantskolor anlagts och arealen
stigit till 14 ha . Fram till 1953 utökades
de till 22 stycken och arealen till 20,5 ha.
1 Skillingaryd anlades 1946 en frökl ä nga ,
som sköttes hemma hos l ä nsskogvaktare
Carl Storck .
Man kan frå ga sig varfö r det un der å ren 1949-53 fanns sammanlagt 24
plantskolor, varav 20 stycken under 1,0
ha. Orsaken till detta var att styrelsen
ville att skogsägarna skulle kunna ha en
n ä ra kontakt med sin l ä nsskogvaktare.

N ä rheten var viktig dessa å r, d å ä nnu inte
bil var varje hush å lls egendom . Det fanns
d ä rf ö r hela 17 l ä nsskogvaktareområden i
lä net. På varje område fanns, dessutom
en biträdande eller extra l ä nsskogvaktare
och i lä net nä rmare 20 f
örmä n och 70
plantörer.
Genom de m å nga spridda plantskolorna kunde skogsägarna l ä tt h ä mta eller
få sina plantor. Det var l ä nsskogvaktaren
som hade ansvaret och ofta sk ötte plantskolan. Bara på Lyckås plantskola hade
man frå n å r 1950 anstä llt en sä rskild förest å ndare, skogvaktaren Walter Eriksson ,
som skötte den med sin fru Helga.

Självverksamhet i
450 småplantskolor
Fö r att klara plantproduktion fördubblats arealen egna plantskolor in på 1960 talet till 40 ha. Samtidigt som styrelsens
plantskolor blev allt f ä rre och större bö rjade man 1950 l å ta omskola plantor i privata sm å plantskolor. Syftet var att bibeh å lla den lokala f ö rankringen och ö ka
försörjningsmö jligheterna på landsbygden.
Störst omfattningen hade sm å plantskolorna kring å ren 1958-1959 d å de var
omkring 450 stycken. Dessa två å r utl ä mnades runt 7 miljoner plantor varje
å r, samtidigt som styrelsen inkö pte 4-5
miljoner omskolade plantor frå n dem .
Deras andel var cirka 50 % av den totala omskolningen på 13 15 miljoner plantor. Totalt utl ä mnades under 1951-69
till sm å plantskolorna 57 miljoner plantor och satsningen var unik bland skogsvå rdsstyrelserna.

—

Helga och Walter Eriksson skötte Lyckås
plantskola 1950 -69.
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Centrala plantskolor

Rådgivning hos skogsägarna

Den centralisering av plantskoleverksamheten , som genom de privata sm å plantskolorna i viss m å n kunnat bromsas, kom
på 1960 -talet även i Jönköpings lä n. Det
som på verkade det var det alltmer ökande plantbehovet, som krä vde stordrift
och specialistkompetens.
Redan på 1950 - talet hade man bö rjat pröva att importera nya plantprovenienser, frä mst av gran , vilket fortsatte i ö kande omfattning. På 1970 -talet
prövade man på Lyckås odling av den
nya täckrotsplantan. Helga Eriksson på
Lyckås hade skrivit en liten dikt om granimporten på baksidan på en adresslapp
för paket- och ilgods:

Å r 1956 inrättades en utbildningsledarebefattning, med jägmästaren Sven San dell som innehavare. Tillsamman med
skogsmästaren Alf Björkman leddes utbildningen frå n Jö nköping. Sandell var
utbildningsledare fram till 1966 , d å han
blev lä nsjägm ästare och var det fram till
1990. Sven Sandell berä ttar så h ä r om hur
utbildningen förä ndrades:
” Upplysningsverksamheten hade haft
stor omfattning i l ä net. Studiecirklar m öt-

Tysk grans bön
Jag kommer från sydliga nejder,
från härliga vidder och sol.
Hur skall jag väl komma att trivas,
häruppe så långt emot nordi
Plantera mig nu med omsorg,
besök mig och prata ibland.
Så kanske jag kommer att trivas,
här uppe i främmande land.
plantskolor som var kvar in på
1980 -talet var de stora i Ed intill Bor,
Lyckås vid Landsjön nä ra Huskvarna och
Furuby söder om Eksjö med en areal på
sammanlagt 60 ha. I mitten på 1980 - talet
lades de två sistn ä mnda ner och Lagans
plantskola i Kronobergs lä n sammanfördes med Ed . Dessa hade en areal på 100
ha . Plantproduktionen i Lagan upphörde
1991 och på Ed 2001. I lä net finns i dag
endast sex plantterminaler.
De
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tre

av stort intresse och ofta avslutades de
med besök på Trollebo, d ä r mera praktiska
kunskaper kunde inh ä mtas under n å gra
dagar. Sommartid anordnades på Trollebo
feriekurser, s.k. ” russinkurser ” fö r skolung
dom som ville pröva på skogsyrket . Man
hade under 15 å r utbildat klingsågare för länets så gverk .
Tillsammans med skogsägarna hade
arbetet för att hö ja virkesproduktionen i
l ä nets skogar varit framgå ngsrik. Virkesförrå det har under 1900 -talet ökat frå n
3
50 till drygt 170 m sk per ha. Sjä lvverktes

-

samheten hade under samma tid ökat på
skogsodlingssidan. Tillgå ngen till motorsåg och andra hjä lpmedel bidrog till
det på avverkningssidan. Intresset fö r
skogsvå rdsstyrelsens kurser i bl.a. motorsågning och aptering vä xte och den outnyttjade kapaciteten vintertid hos lantbrukarna kunde utnyttjas effektivare.
Det ökade intresset och kunskapen
om skogsbruk ledde till att den enskilda
rådgivningen till skogsägarna kunde bli
mera praktisk. Fö r att bä ttre utnyttja vå ra
resurser bö rjade skogsvå rdskonsulenterna
bedriva endagsrådgivning i form av småskogsdagar med 5 6 deltagare. Verksam-

—

Utbildningsledare Sven Sandell med en grupp elever pä skogslinjen pä
Stora Segerstads Lantmannaskola 1957. Han var länsjägmästare 1966-90.

heten förlä des till n ågon av deltagarnas
fastigheter.
Det finns också anledning att på peka att den av distriktspersonalen bedrivna upplysningsverksamheten i samband
med deras olika andra förrä ttningar var
av utomordentligt stort vä rde. Kontakten med skogsä garna underlä ttades av
att personalen erhöll mat och icke sä llan
också logi ute på gå rdarna . Denna sociala
kontakt kunde inte nog högt vä rderas” .

Trollebo hade under m å nga å r varit centrum för informationsverksamhet
riktad till skogsägare, lantmannaskolornas elever, folkskoleseminariet i J ö nkö ping m.fl. Nu fick Trollebo bli platsen fö r en mer reguljä r yrkesutbildning.
Ungdomskurserna förl ädes dit . Till en
bö rjan omfattade de fem veckor, men
utökades successivt och varade slutligen
i 12 veckor.

Yrkesutbildning
på Trollebo skogsbruksskola
Sven Sandell berä ttar vidare hur man utvecklade den nya yrkesutbildningen :
” Nä r skogsvå rdsstyrelserna 1954 blev
huvudmä n för den skogliga yrkesutbildningen under skogsskolenivå innebar det
ett ökat ansvar. Det tog nå gra å r och un der tiden prövade man sig fram med att
ordna allehanda kortare kurser, d ä r de
s. k . ungdomskurserna utgjorde en viktig del.

Alf Björkman instruerar fällning med
timmersvans pä en ungdomskurs pä
Trollebo 1958. Han blev sedan rektor på
skogsbruksskolorna i Trollebo och Värnamo.
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Skogsstyrelsen tillskapade 1958 en ettå rig utbildning som fick namnet lärlingskurs. Den bestod av omvä xlande skoloch praktikskeden . 1960 ä ndrades namnet till 1. årskurs. Den fö rsta kursen 1958
hade 13 elever och sedan ökade antalet
elever så att kurserna dubblerades. Nä r
den ena kursen hade skolskeden så hade
parallellkursen praktikskeden . Praktiken
var fö rlagda till Munksjös och Dom ä nverkets marker i Sm å lands Burseryd.
Med införandet av den lä ngre utbildningen blev det naturligt att Alf Bjö rkman 1960 omstationerades som rektor
till Trollebo skogsbruksskola, som gå rden nu kallades. Han fick också ansvaret
fö r verksamheten d ä r, vilket bl .a. innebar att skötseln av skogen , som tidigare
sorterat under Helge Nilsson på Trollebo
distrikt.
Snart infö rdes också en 2 . årskurs som
mera inriktades på att ge blivande skogsägare en bredare kunskap i skogsskötsel
och ekonomiska frå gor. Den 2. å rskursen kom efterhand att utgöra ersättning

för en 6 -veckors skogshush å llningskurs
kurs riktad till skogsägare, som genom fö rts under flera å r och som varit mycket
uppskattad .
Det fanns även en m å ngfald av kortare kurser som anordnades och viktigast
bland dem var apterings- och motorsågskurserna.
Tillströmningen av elever var så god
att vi var tvungna att fundera om det inte
var behov av ytterligare en skogsbruksskola. Resultatet blev att den av landstinget ägda Östboskolan i Vä rnamo st ä lldes till förfogande. Detta medf ö rde att
rektor Alf Björkman 1970 fick ansvaret
fö r verksamheten d ä r och Sven Swalan der blev platschef på Trollebo. Så fortgick
verksamheten till 1971, d å huvudmannaskapet fö r den skogliga utbildningen
övergick till landstinget.
Trollebo kom å ter att bli en skogsvå rdsgå rd . Senare skedde omfattande
f ö rbä ttringar och tillbyggnader och Trollebo ä r idag en modern kurs- och konferensgå rd , öppen för alla ” .

Idag är Trollebo en kurs- och konferensgärd, 2 milSO Vetlanda.
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Historik från en skogsvårdsstyrelse dokumenterad
Berä ttelsen ovan ä r frå n det pågående
projekt, som medan tid ä r, skall dokumentera en skogsvå rdsstyrelses historik
å ren 1905-1996 - den i J ö nkö pings lä n .
Det skall resultera i tre böcker, varav två
ä r klara.

En bok heter Trollebo gård - skog ,miljö och kultur; och handlar om hur man
på skogsvå rdgå rden skapade en h ögborg
för skogliga utbildningar och försök. I
denna ingå r en historik om de fö rsta 50
å ren på Trollebo av Å ke Hallander. Den
andra , h östen 2002 utkomna boken , ä r
Femtio plantskolor för skogen i J önk öpings
län. Den beskriver utveckling av och arbetet på 50 plantskolor, 3 fröklä ngar och
5 plantterminaler. Samtidigt belyses hur
föryngringsmetoderna varierat under
å ren mellan skogssådd , naturlig föryngring och plantering. Kvar ä r en del med
titeln Länsskogvaktare, länsjägmästare och
andra i Jönköpings län, som berä knas bli
klar till vå ren 2003.
Redaktö r och huvudförfattare ä r Dag
Kihlblom, som 1990 blev den siste l ä nsjägmästaren i Jönköpings lä n. Men sammanlagt har ett sjuttiotal personer varit

Omskolning av granplantor 1910 pä den
nyanlagda plantskolan i Nässjö. Länsskog vaktare Albin Troedsson skötte plantskolan.
Sammanlagt skulle det bli 50 plantskolor
i länet. Obs hatten !

med att skriva och ä nnu fler har hjä lpt
till. Dä rigenom kommer skogsvå rdsstyrelsens m å ngsidiga historik att kunna
speglas på omkring 700 sidor med 800
foton och andra illustrationer.
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