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Exkursionsreferat

1. Skogskartorna berättar
- excursion i bergslagen
den 23 maj 1992

Skogsindelningens historia i Sverige är
förknippad med tillkomsten av Kungl
Skogsinstitutet på Djurgården, men
också med den verksamhet som bedrevs
vid Brukssocietetens skogsintitut i Berg-
slagen.

Israel af Ström såg till att en stor del
av Kronans skogar i Syd- och Mellan-
sverige blev indelade till trakthygges-
bruk enligt den tyska fackverksmetoden,
och att kartor upprättades som klar-
gjorde hur skogen successivt skulle av-
verkas. Det blev en strikt plan med be-
stånden ordnade i långsmala rektang-

upprättade av Skogsinstitutets elever,
jämte beståndsbeskrivningar och för-
rådsuppskattningar, finns i många ar-
kiv. Även skogar i privat ägo skogs-
indelades på det här sättet redan så
tidigt som 1843.

Obbarius indelade 1869 Garpenbergs
bruks skogar, men han var inte den
forste. A Palmcrantz, som genomgått
Bergskolan i Filipstad och avlagt
lantmästareexamen, indelade skogarna
1854-55, året innan han vann inträde
vid Kungl Skogsinstitutet.

Om detta handlade exkursionen den
23 maj 1992 till kronoparken Garpen-
berg.

Jämförelser gjordes mellan skogstill-
ståndet sådant det framträdde enligt de
gamla skogskartorna och sådant det såg
ut idag.

Även senare skogskartor demonstre-
rades. Kronoparken Garpenberg har ju
indelats i stort sett vart tionde år efter
statens förvärv av kronoparken 1913.

Äldre lantmäterikartor, t ex från stor-
skiftet och laga skiftet, kan också be-
rätta om skogen, även om uppgifterna
är mindre precisa och knappast går att
översätta i t ex m3 per hektar. Intres-
sant att studera kan också vara gamla
namn, vägar, myrar, odlingar, rårösen,
varggropar, gruvor m m.

Genom att sammanställa uppgifter
från olika kartor kan man göra sig en
bild av hur en skog eller ett bestånd har
utvecklats under de senaste 200 åren.

Bengt Brynte

lar.
C L J Obbarius, som kom till Sverige

1843, var utbildad hos Heinrich Cotta
vid Forstakademien i Tharandt och
kände därför väl till fackverksmetoden,
men han tillämpade den mindre strikt
och med större anpassning till skogens
befintliga natur- och beståndsgränser.
Obbarius indelade själv många Berg-
slagsskogar och utbildade skogsmän vid
Brukssocietetens skogsinstitut, som i sin
tur gjorde skogliga hushållsplaner åt
bruksägarna.

af Ström och hans efterträdare som
direktör för Skogsinstitutet, Gustaf
Segerdahl, kom bl a genom sina skrifter
” Om Skogars Indelning” att sätta sin
prägel på den skogliga planläggningen
under en stor del av 1800-talet. Skogs-
kartor med deras underskrifter, ofta
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2. Anhammar den 30 maj
1992

nomibyggnaderna. Där fick vi också
lyssna till ett föredrag från vår värd,
som gav oss en bred överblick över
Ånhammars natur, belyst med vackra
diabilder.

Så småningom fortsatte vi exkursio-
nen utomhus, besökte en smedja från
1800-talet med de ursprungliga verkty-
gen på plats och väl bevarade. Vi nådde
en gammal slåtteräng via en 260 meter
lång spång genom våtmark och kom över

o
den fram till Ånhammars näs, en hage
som betats och hållits öppen in i modern
tid. Floran är mångformig och två grav-
fält från järnåldern har återfunnits där.
Gamla ekar och stora fiyttblock ger
hagen en skönt tidlös karaktär.

Tillbaka på gården fick vi tillfälle se
ett klädmuseum, också det inrymt på
ett loft i en magasinsbyggnad. Vår vär-
dinna visade och berättade om vardags-
kläder, galatoiletter, skor, hattar, uni-
former m m, som tidigare generationer
ägare på gården använt och som nu
hängde väl konserverade på ställningar
och hatthyllor. En verklig klenod till
museum.

Dagens avslutning var också den präg-
lad av den stora gästfrihet och generosi-
tet, som vi känt oss omgivna av från
första stund. Vårt värdfolk bjöd oss väl-
komna in i sitt hem på en svalkande
dryck med tillbehör och vi bänkade oss
tacksamma och kanske en smula trötta
på verandan med utsikt över trädgård,
mjuka gröna kullar, skog och sjö. De
förflutna timmarnas upplevelser och
intryck var ganska överväldigande och
skattades högt av oss alla.

Den vackra egendomen Anhammar,
några mil söder om Strängnäs, var må-
let för Skogshistoriska Sällskapets ex-
kursion den 30 maj 1992. Anders von
Stockenström och hans fru Elisabeth
tog emot oss med kaffe utomhus i det
varma vårvädret och förde oss på en
stimulerande tur runt ägorna, där land-
skapets karaktär av ” bergslag” på olika
sätt belystes. Gårdens historia gjordes
” synlig” genom vad vi såg och hörde
berättas vid exkursionens väl valda
punkter.

Det program med rubriken ” Natur-
krafter och människor har skapat skogs-

o

historia på Anhammar” , som vårt värd-
folk sammanställt, var omväxlande i tid
och rum. Med början vid en nedlagd
vattendriven såg använd mellan åren
1825 och 1919, fortsatte vi till en mo-
dem såg, vilken varit verksam från 1919,
då den byggdes. Efter besök vid ett
kvarnområde från 1600-talet, där den
nuvarande kvambyggnaden utnyttjades
i perioden 1806-1949 och det istånd-
satta överfallshjulet nu var fullt körbart,
vandrade vi en naturstig genom gam-
mal skog med träd av varierande ålder,
de äldsta bortåt 250 år. En tjärdal pas-
serades och framställningen av tjära och
dess betydelse bl a som exportvara un-
der århundraden diskuterades under
Louise Lybergs sakkunniga ledning. Vid
lunchdags drog vi oss åter mot gården,
såg på skogsredskap från 1800-talet och
framåt, samtliga använda i gårdsbruket,
och förtärde vår medhavda matsäck i
ett trivsamt loftutrymme i en av eko- Carin Ehrenberg
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3, Luleå den 19 augusti
1992

mest produktiva markerna. Bebyggelse
och verksamhet hade successivt följt
med, när havet dragit sig bort.

I Bensbyns hembygdsgård välkomna-
des vi av skogsvårdskonsulent Hans
Havo, barnfodd i byn. Till Bensbyns
” märkvärdigheter” hörde att man leve-
rerat inte mindre än 3 personer till lan-
dets ärkebiskopsstol, alla tre inom släk-
ten Benzelius. Namnet härstammar gi-
vetvis från byn. De närvarande kunde
inte enas om, huruvida det var natur-
förhållandena kring själva byn som bi-
dragit till den religiösa läggningen hos
de blivande ärkebiskoparna eller om det
hela var ett utslagav sedvanlig nepotism
under stormakts- och frihetstiden. Hans
Havo demonstrerade en serie byakartor,
på vilka landhöjningen samt jord- och
skogsbruksförhållanden kunde stude-
ras. Mest spännande var dock att höra
Hans Havo läsa ur indelte soldaten Jo-
han Persson Pamps (1795-1868) dag-
bok, om vad som sig tilldrog på dagen
159 år innan vårt besök. Pamp strävade
efter att försörja sin familj som diverse-
arbetare. Hans jakt på orre var nog be-
tydligt mera ansträngande än det ar-
bete exkursionsdeltagarna lagt ned för
att komma i åtnjutande av skinksmör-
gås och kaffe.

Under utfärden till nästa exkursions-
punkt, Linnés källa, berättade Ingemar
Erikssom om trädslagssuccessioner. På
och ovan svallningszonen, 10 m ö h,
fanns tallen. De nylandade markerna
däremot bekläddes snabbt med gråal
och björk, varpå granen följde, därest
nu inte plogen lade hinder i vägen för
denna utveckling. Utan mänskliga åt-
gärder får Luleåborna glädjas åt att
naturen frambringar vackra granursko-
gar på mycket kort tid. Avslutningsvis
hade Ingemar Eriksson beräknat att
drygt 17% av Luleå kommuns skogs-
areal (148 000 ha) hade tillkommit ge-

Efter att närmast ha lidit mig igenom
den varmaste sommaren i mannaminne
kom vi en gråvädersdag till Luleå. Det
visade sig då, att här hade man haft
lika många graders lägre medeltempe-

o
ratur som vi hade haft högre. Återigen
besannades min vetskap/insikt att Sve-
riges historia, geografi eller kultur på
intet sätt utgår från ett Norrlands-
perspektiv. Snarare tvärtom.

En busslast skogshistoriskt intresse-
rade personer hälsades välkomna av
länsjägmästare Ingemar Eriksson ut-
anförSkogsvårdsstyrelsens lokaler. Han
hade haft den goda smaken att ” tvångs-
kommendera” sin personal och sin sty-
relse på dagens skogshistoriska begi-
venhet. Temat var landhöjningen och
dess betydelseför näringarnas framväxt
i Luleås omgivningar.

Med modern datateknik hade Johan
Eriksson illustrerat landhöjningen på
en serie spännande kartor. Utgångs-
punkten var att åskådliggöra utveck-
lingen under de senaste 500 åren, efter-
som den nuvarande kyrkan i Gam-
melstad invigdes 1492. Från detta år
kan man således datera Luleås upp-
komst. Från centrum och ut till första
exkursionspunkten vid Bensbyn kunde
vi via blickar på kartan omväxlande
med sådana ut genom bussfönstret följa
terrängen. Det var lätt att förstå varför
vissa byar vuxit fram vid sund och var-
för man tvingats flytta stadens centrum
alltefter det att uppgrundningen fort-
satt.

Ingemar Eriksson hade beräknat att
på den ” kartbild” om cirka 20 000 hektar,
som vi rörde oss på under förmiddagen,
hade 3 300 hektar stigit ur havet under
den senaste 500-årsperioden. Denna
areal hade givit befolkningen de kanske
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demonstrerade Svante Lundin små hål
i marken. Arkeologerna hade tolkat
detta som kokgropar utnyttjade av forn-
tida säljägare vid en tidpunkt under
sen bronsålder, dvs för drygt 2 000 år
sedan. Vi diskuterade hur det då kunde
ha sett ut vid denna havsstrand och
huruvida människorna då haft det bra.
Vi konstaterade att den underväxande
granen nog då ännu inte nått hit samt
att tallen säkerligen hållit sig på lite
avstånd. Mest intressant var givetvis
att notera, hur en massa folk vistats på
en plats under lång tid samt stökat till
denna. Efter 2 000 år finns inte ett spår
kvar om det nu inte varit for att en
arkeolog blivit uppmärksam på hålen i
backen. Dessa hade lika gärna kunnat
tolkas som spår efter vindfällen.

Dagens sista exkursionspunkt ägna-
des naturreservatet Bälingeberget. Hå-
kan Håkansson höll ett engagerat in-
lägg om värdet av att bevara gammal
skog. Vi stod i ett hundraårigt gran-
bestånd som börjat brytas ned av väder
och vind. Den biologiska mångfalden,
1992 års viktigaste och mest utnyttjade
metafor, föranledde en viss diskussion.
Den skogshistoriskt intresserade note-
rade att ” granurskogen” inte hade så
mågna år på nacken samt att land-
höjningen m m borde ha medfört en
skogssuccession innebärande att den
beståndstyp, vi hade för ögonen, sanno-
likt inte var ” lastgammal” på platsen.

Ingemar Eriksson avslutade dagen
med att poängtera dynamiken i land-
skapet. Denna dynamik kommer inte
att avta och är nog en av de viktigaste
förutsättningarna for biologisk mång-
fald, åtminstone efter norrlandskusten.

Ett stort tack till Ingemar Eriksson
och Skogsvårdsstyrelsen för en spän-
nande och lärorik exkursionsdag.

nom plantering. Trots ett halvsekels in-
tensiv skogsvårdspropaganda var siff-
ran inte högre. Det moderna skogsbru-
ket har sina begränsningar.

Vid Linnés källa berättade Martin
Rehult om det arbete man lagt ner för
att restaurera denna kulturhistoriska
lokal. Hälsokällan vid Turviksvägen
hade anor från sent 1600-tal och dess
undergörande vatten botade det mesta,
förutsatt att man drack det vid rätt tid-
punkt och i rimliga kvantiteter. Efter
en stärkande tår ur surbrunnen prome-
nerade vi mot friluftsmuseet Hägnan
genom skogbeklädda landhöjnings-
marker. Mest markant var den dåliga
stamform som utmärkte planterade tal-
lar inom detta område. Sannolik orsak
var jordflytning.

Efter renskav och potatismos på fri-
luftsmuseets eget värdshus berättade
antikvarie Kaj Bergman om såväl Häg-
nan som det ekomuseum man plane-
rade. Idén bakom det senare är att binda
ihop intressanta lokaler i trakten och
exempelvis låta skolklasser cykelledes
besöka dessa under lösandet av någon
uppgift. En diskussion om, hur man i
detta arbete kunde lägga in skogs-
historisk kunskap utbröt.

Inspirerad av klangen från kyrk-
klockorna i Gammelstad, vilka under
500 år ringt samman människorna be-
rättade undertecknad om det knappt 3-
åriga Skogshistoriska Sällskapet samt
vilken glädje man kunde ha av att vara
med i detta.

Vi for sedan med buss genom en av
landets största byar, den i Nederluleå,
varvid hemmansägare Ingemar Nilsson
berättade en del episoder kring skogs-
och jordbruket i bygden. Efter en även-
tyrlig förd på fäija över Lule älv nådde
vi Sågberget. På en ganska plan tallmo

Lars Kardell
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4. Halle- och Hunneberg
den 7 september 1992

En strålande vacker måndagsmorgon
samlades 56 st skogshistorieintresse-
rade i Bergagården på Hunneberg.

Innan exkursionen startade fanns
möjlighet att under trivsamma former
bekanta sig med den gamla skogsskolans
lokaler - nu pietetsfullt upprustade och
nyttjade som Naturum och Naturskola
samt central for diverse friluftsakti-
viteter.

Sedan Lars Kardell och Domäns för-
valtare Sven Erik Gustavsson hälsat
deltagarna välkomna tog f skogsdirek-
tören Göran Söderström över det hela.
Han hade under det senaste året genom
arkivstudier sammanställt verksamhe-
ten på bergen från 1830 och fram till
våra dagar. Sammanställningen redo-
visades i en 50-sidig avhandling, som
mångfaldigats och tillställts exkursions-
deltagama i god tid före exkurisonen.
Avhandlingen utgör en mångsidig och
fängslande provkarta på bl a följande
förhållanden:— Vad man kan åstadkomma med ut-
hållighet och energi ifråga om skoglig
uppbyggnadsverksamhet.
— Vilken betydelse skogsbetningen
hade både positivt och negativt.— Hur skogsskötselmetoderna varierat
från ytterlighet till ytterlighet.

En helt annan täthet av intresse är per-
sonaltätheten:— 1868 fanns 1 jägmästare och 11 kro-
nojägare på bergen.— 1992 fanns 0.1 jägmästare och 0.4
kronojägare på bergen.

Dagen till ära hade f revirförvaltaren
Georg Sparre skrudat sig i sin gamla
jägmästareuniform med väl bibehållen
måttfullhet.

Från folk till fä:— 1868 hade 58 hemman betesrätt på
bergen för totalt 479 djur.— 1915 anses bärplockarna göra större
skada än betesdjuren.

Bland Göran Söderströms eftertankar
bör följande citeras: ” Må det tillåtas en
gammal syndare i ekonomiens och tek-
nikens tjänst att få uttrycka den för-
hoppningen att kunskapen om hur fäd-
rens skogar skapades må tjäna dagens
unga till eftertanke.”

Ja med dessa axplock torde framgå
vilken stor betydelse Göran Söderströms
avhandling kan tillmätas. Måtte den
komma till flitigt bruk såväl på Natur-
skolan som bland aktiva skogsmän.

Dagens välregisserade exkursion av-
slutades vid Fristorps Gransjö - ett
smultronställe för allt slags skogs- och
friluftsfolk. När skogsbonden och sty-
relseledamoten Sven Arnell i några
kärnfulla ord framförde Skogshistoriska
Sällskapets och deltagarnas tack biträd-
des han av en förbijagande pilgrims-
falk. Perfekt!

Vidare bör följande förhållanden fram-
hållas:
— 1868 återinvandrade älgen på ber-
gen.— 1875 utkommenderades Skogssko-
lans elever för att freda älgen mot varg.
— Under 1970-talet gällde bergen för
att vara landets älgtätaste.

Lennart Hildingsson
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