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Den skogshistoriska
utvecklingenisödra Sverige.
Några exempel.
Av Lennart Hildingsson

Som pensionerad skogsman med röt-
terna i sydsvenska fäladsmarker och
ljunghedar tittar jag allt oftare och med
stadigt växande intresse i backspegeln.
Jag konstaterar då att vår svenska
skogshistoria under 1900-talet kan be-
tecknas som både unik och fantastisk.
Såväl bland allmänheten som yngre kol-
leger märker jag dock att besvärande
luckor finns om den skogliga utveck-
lingen. Därför har vi alla skyldighet att
på olika sätt avhjälpa den historielös-
het som tyvärr präglat de senaste de-
cenniernas skogliga verksamhet. Men
det är bråttom. Förvaltningsverksam-
heten är föremål för ständiga rationali-
seringar, arkiven fylls och pappers-
kvarnarna mal på.

Min uppgift idag, är att belysa den
skogshistoriska utvecklingen i södra
Sverige. Därvid ansluter jag mig till Lars
Kardells påstående att den svenska
skogsvårdens vagga stått med ena me-
den i Bergslagen och med den andra i
västra Sverige. Jag vill vidare begränsa
mig till Halland ty tack vare Karl XI,
lantmätaren Kietell Claesson, skogs-
professorn Carl Malmström, riksskogs-
taxeringen och skogsstatistisk årsbok
är Halland det landskap som vi känner
bäst beträffande de senaste 300 årens
skogsförhållanden. Därjämte har inget
landskap relativt sett varit utsatt för så

våldsamma skogliga förändringar som
just Halland. Från 1600-talet omtala-
des de skönaste ek- och bokskogar, vilka
försvann fram till jordhungerns 1800-
tal, då skogstillstånden nådde ett bot-
tenläge. I dag är Halland Sveriges skog-
rikaste län.

Hela min aktiva skogsmannatid har
varit förlagd till västra Sverige i Skogs-
sällskapets tjänst med skoglig återupp-
byggnad som främsta uppgift. Därför
hämtar jag också mina exempel på
skogshistoriskt intressanta objekt från
denna verksamhet.

Frillesås kommuns skogs-
allmänning
På förslag av Skogssällskapet beslutade
kommunalstämman i Frillesås 1914-02-
10 att inköpa ett utmarksskifte om 234
ha för 20 kr per hektar. Detta område
var enligt 1652 års karta bevuxet med
barr- och lövskog, men utarmades se-
dan undan för undan bland annat till
följd av ägosplittring och sämjedelning.
Området utgjordes av sammanlagt 30
st utmarksskiften med totalt 198 del-
ägare där ingen kände något ägaran-
svar utan alla sökte kapa åt sig det
bästa, när behovet av ved och virke
skulle fyllas. Därför var området sedan
långeliga tider helt kalt och ljungbevuxet
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vid förvärvet år 1914. Avsikten med
detta var att söka få det återbeskogat.
Planteringarna kom igång och inom en
10-årsperiod var hela den blivande
skogsallmänningen åtgärdad. Huvud-
sakligen kom tall till användning.

Lika lång tid tog det att spåra upp
alla delägare till de olika skiftena. I
synnerhet de sämjedelade skiftena kräv-
de ihärdigt efterforskningsarbete. Detta
förvärsärende gick i bygden under be-
nämningen ” Den stora fastan” .

Under 1940-talet blev det aktuellt med
gallringar i Frillesås planteringar. Då
visade det sig att flera tallbestånd var
svårt besvärade av rotröta som genom
sitt angreppssätt skapat luckor i bestån-
den. Det blev sålunda inte fråga om så
mycket gallring utan mera om luck-
huggning. Vid tidpunkten for plante-
ringarna saknade man kännedom om
tallproveniensens betydelse för att nå
ett gott odlingsresultat. Granens för-
måga att producera mer än tall på dessa
ljungmarker, som en gång varit löv-
skogsbevuxna, var också okänd. Därför
framkom nu förslag, att i stället för gall-
ring eller luckhuggning slutawerka de
svårast angripna bestånden. Laglighe-
ten därav ifrågasattes eftersom det rör-
de sig om 25-åriga bestånd. Måhända
var det de insamlade välvuxna frukt-
kropparna av rotrötan, överlämnade till
och analyserade av skogsprofessorn
Erik Björkman, som fällde avgöran-
det, när det formella beslutet togs i slu-
tet av 1940-talet. Alltnog, slutavverk-
ningarna av de sämsta tallbestånden
kom igång och efterföljdes av granplan-
teringar.

I tabell 1 redovisas resultaten av verk-
ställda indelningar från år 1921 till dags-
läget. Därav kan man bl a dra följande
slutsatser:
— området var vid förvärvet helt träd-
löst

Inspektion av Frillesås skogsallmänning år
1919.

— kubikmassan per ha har stadigt sti-
git. Från absoluta botten nås siffran
205 m3sk per ha till år 1998 förutsatt
att nuvarande skogsbruksplan följs
— trädslagsfördelningen består idag av
8% tall, 69% gran samt 23% lövskog,
främst bok
— virkesproduktionen har på detta ti-
digare kala område hittills uppgått till
67 955 m3sk sedan 1921.

Dagens skogar skulle ha glatt 1914-
års aktörer.

Vråskogen
Söderut i Halland var ödsligheten och
utarmningen ännu mera påtaglig i syn-
nerhet mot Smålandsgränsen och Sun-
nerbo härad. Enligt 1896 års skogs-
kommittés sammanställning redovisa-
des totalt 530 000 ha ljung- och moss-
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Tabell 1. Några data om Frillesås kommuns skogsallmänning.

19981976 19881921 1946

204Areal skogsmark, hektar
Bonitet, m3sk per hektar och år
Trädslagsfördelning,
tall -gran-löv %
Virkesforråd, m3sk totalt
Virkesfbrråd, m3sk totalt
per hektar

204194 194 186
9.1 9.15.8 8.1

0-0-100 27-26-47 11-62-27 8-69-23 7-71-22
2 132 14 400 19 056 33 127 41806

102 163 20511 74

1921-46 1947-76 1977-88 1989-98

Avverkning, m3sk totalt
Total virkesproduktion, m3sk

O

Arlig virkesproduktion,
m3sk per hektar

4 174 10 559
18 245 19 238

5 332 27 454
17 600 32 110

3.6 5.8 7.6 9.4

Total virkesproduktion 1921-1988 67 955 m3sk eller 5.0 m3sk per hektar och år.

som på så vis fick sin försörjning. Enligt
tillgänglig statistik rörde det sig om to-
talt 3 265 kvinnor och 9 458 män.

En annan eldsjäl förutom Wigelius
var landets första yrkesinspektör, Ker-
stin Hesselgren, som tog mycket aktiv
del i planeringen och genomförandet av
dessa nödhjälpsarbeten. Hon utformade
och skaffade fram arbetskläder - knick-
ers och blus samt benlindor för kvin-
norna, som därför på en del håll kalla-
des för surrogatpojkar. Vidare gjorde
hon upp matsedel och beräknade vecko-
ranson, se tabell 2 och 3. Den senare har
nu konstaterats innebära en tilldelning
på 4 100 kalorier per person och dag.

Vrå-skogens utveckling från det för-
ödda kalmarkstillståndet fram till da-
gens förhållanden framgår av tabell 4.
Av denna kan bl a följande utläsas:

marker i västra Sverige, varav 185 000
ha enbart i Halland.

Även här lyckades Skogssällskapet år
1914 få igenom omfattande kalmarks-
köp, så småningom tillsammans med
landstinget. På så vis är idag landstinget
i Halland ägare till mer än 5 000 ha väl
beskogade marker.

Också på Smålandssidan, i Vrå sock-
en, lyckades Skogssällskapet under
1914 genom ihärdigt arbete av framför
allt dess förste jägmästare, Alfred Wi-
gelius, köpa upp totalt 2 770 ha ljung-
och mossmarker enligt taxan 20 kr per
hektar. Planteringarna kom snabbt
igång och var genomförda under en 10-
årsperiod. Samtidigt hade omfattande
dikningsarbeten och vägbyggnader ägt
rum. Huvuddelen av dessa arbeten ut-
fördes som nödhjälpsarbeten under
arbetslöshetsperioden 1918-1920 helt i
Skogssällskapets regi. Det var många
arbetslösa textilarbeterskor från Borås-
trakten och stenarbetare från Bohuslän

— skogsmarksarealen, som 1914 upp-
gick till 1 027 ha, ökade till 1837 ha år
1990, främst genom dikningar
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Tabell 2. Kerstin Hesselgrens utarbetade veckomatsedel år 1918 för skogsplanterande
textilarbeterskor.

KvällTorrskaffning

Bröd, smör, mjölk
och sylta

Middag

Ärter och fläsk,
pannkaka, sylt,
svagdricka
Kött och potatis,
bröd, grönsakssoppa,
svagdricka
Fisk och potatis,
bröd, risvälling,
svagdricka

Ärtor och fläsk,
pannkaka, sylt,
svagdricka

Saltlånga, potatis,
bröd, fruktsoppa,
svagdricka
Fläskkorv, potatis,
bröd, risvälling,
svagdricka

Köttbullar, potatis, Cacao, smör,
bröd, fruktsoppa,
svagdricka

Frukost
Kaffe, smör, bröd
och ost

Måndag

Kaffe, smör, bröd
och medvurst

Bröd, smör, mjölk
och stekt fläsk

Tisdag

Bröd, smör, mjölk
och fläskkorv

Kaffe, smör, bröd
och fläskkorv

Onsdag

Bröd, smör, mjölk
och ost

Kaffe, smör, bröd
och medvurst

Torsdag

Bröd, smör, mjölk
och sylta

Kaffe, smör, bröd
och bräckkorv

Fredag

Gröt, smör, bröd,
rökt fläsk

Kaffe, smör, bröd
och medvurst

Lördag

Kaffe, smör, bröd
samt potatis och
bräckkorv

Söndag
bröd, medvurst

Tabell 3. Kerstin Hesselgrens utarbetade veckoranson år 1918 för de skogsplan-
terande textilarbeterskorna på Vråskogen.

Ärtor
Lök
Potatismjöl
Rågmjöl
Vetemjöl
Havregryn
Sagogryn
Risgryn
Svagdricka
Kaffe
Kakao
Socker
Russin
Kanel
Torkad frukt

Veckoransonen motsvarar 4 100 kalorier per person och dag.

66 dl
80 skivor

460 gr
120 gr

3 000 gr
400 gr
400 gr
400 gr
200 gr
250 gr
275 gr
400 gr
200 gr
300 gr
200 gr

350 gr
10 gr
30 gr
20 gr

290 gr
75 gr
60 gr
60 gr
21 dl

105 gr
15 gr

310 gr
20 gr
20 gr
70 gr

Oskummad mjölk
Bröd
Margarin
Am.flott
Potatis
Färsk fisk
Salt långa
Fläsk
Sylta
Fläskkorv
Kött
Medvurst
Köttfärs
Bräckkorv
Ost
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Tabell 4. Skogsutvecklingen på Vråskogen 1914-1990.

1914 1971 1981 1990

Produktiv skogsmark, hektar
Mossmark, hektar
Virkesförråd, m3sk
Avverkning från 1914, m3sk

1 027
1 743

1 534
1211

116 000
69 000

1837 1837
886 886

170 000
129 000

215 000
160 000

Total virkesproduktion 1914-1990: 375 000 m3sk, dvs 3.5 m3sk per hektar och år.
Nuvarande tillväxt: 9 922 m3sk per år eller 5.4 m3sk per hektar och år.
Awerkningsvolymen har fördelat sig på brännved med 18%, massaved och props med 56%
samt timmer och regelvirke med 26%.

— mossmarken minskade under samma
tid från 1 743 ha till 886 ha— virkesförrådet har vuxit från ingen-
ting till 215 000 m3sk
— avverkningarna har under tiden upp-
gått till 160 000 m3sk— den totala virkesproduktionen upp-
går till sammanlagt 375 000 m3sk från
att tidigare under sannolikt många år
endast producerat ljung och sly.

loken växte marknaden undan för un-
dan. Johannes Jakobsson, idag 75-årig,
kan berätta om hur han hjälpte sin fa-
der med uppköp och leverans av korgar
under 1920- och 1930-talen i Hemsjö-
trakten. Under den tiden rörde det sig
om 100 000 korgar årligen. Leveran-
serna skedde merendels varje fredag vid
Norsesunds järnvägsstation strax väs-
ter om Alingsås. Enligt Jakobsson var
det mången fredag, då stationsområdet
dränktes i korgar. Korgtillverkaren fick
60 öre för 50-literskorgen och 80 öre för
100-literskorgen. Sedan lade Jakobsson
på 5 öre för sitt arbete med inköp och
leverans. En trägen korgmakare kunde
göra 4 st 100-literskorgar per dag eller 6
st 50-liters, men då skulle han ha sam-
lat in enegrenarna först. Det senare
innebar ibland att han fick fara vida
ikring, oftast på cykel. Beträffande 100-
literskorgarna, som efterfrågades mest,
gällde under hand att de skulle rymma
endast 90 liter, så att det generösa in-
trycket av råge på korgen inte skulle
kräva onödig volym. Även Götaverken i
Göteborg var stor korgförbrukare under
nitningsepoken och innan svetsningen
kom. Det gällde hanteringen av nitarna,
som uppvärmda skulle förflyttas ut till

Svältorna
Svältorna i Västergötland gjorde i mit-
ten av 1800-talet verkligen skäl för nam-
net i sitt utarmade tillstånd. Det var
ljungen och enbuskarna som domine-
rade. Här förvärvade Domänverket un-
der 1860-talet nära 1 000 ha trädlösa
marker, som omgående skogsplantera-
des. Till en del försökte befolkningen
dra fördel av det utarmade tillståndet.
När skogen försvann fick enen bättre
livsutrymme. Där transportmöjligheter
förelåg blev därför korgtillverkning en
omfattande binäring. Så var främst fal-
let neråt Alingsåstrakten och i synner-
het i Hemsjö socken.

Genom järnvägarnas utbyggnad och
behovet av enekorgar till de koleldade
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Plantering på Vråskogen år 1918.

växer nu högproduktiva skogar, bety-
delsefulla för vårt välstånd. Vid bl a
Mästocka och Sandsjöbacka i Halland
finns avsatta ljunghedsreservat, som ger
besökaren stora skönhetsupplevelser
och för någon enstaka person en biin-
komst. I stället för att producera ekono-
miska nyttigheter ger de imateriella
värden till samhället under förutsätt-
ning att vi lägger ned en kostnad på
någon tusenlapp per år och hektar.

nitgubbarna. Nitarnas tyngd och värme
gjorde att korgarna endast kunde an-
vändas en gång.

Korgtillverkningen i Hemsjötrakten
skapade minst 20 000 dagsverken per
år. Man blev inte rik på detta arbete
men man höll svälten borta och undslapp
på så vis utvandringens dilemma.

Ljunghedarna, som för 100 år sedan
omfattade mer än 500 000 ha i västra
Sverige, är idag återbeskogade. Här
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