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Länsjägmästare Ragnar
Liibeckochhansklippböcker
för åren 1907-1928
av Lars Kardell

sax och klisterbruk är onekligen som
mest intensivt det första året, då Rag-
nar Liibeck utnämnts till biträdande
länsjägmästare i Borås.1 När han stiger
i graderna och fr o m 1909, vid 27 års
ålder, blir länsjägmästare i Uppsala av-
tar klippandet i intensitet under några
år. Det tilltar under första världskriget,
försvinner vid fredsslutet 1918, och åter-
upptas först 1922. Länsjägmästaren är
tidvis lite slarvig med källanteckningar,
då det inte alltid går att räkna ut vari-
från han klippt en notis eller vid vilket
datum. Detta gör naturligtvis en exposé
över innehållet lite vanskligt, då man
knappast kan diskutera vad tidningar-
na under den aktuella epoken skrev om
skogen. Däremot speglar notiserna san-
nolikt Ragnar Liibecks intressen.

Innehållsmässigt är artiklarna högst
varierande från långa diskussioner om
skogslagstiftningen till en berusad jäg-
mästare, som i juli 1926 ”förfördelade
medresande och sönderslog tvenne
fönsterrutor i kupén” under resa mellan
Stockholm och Uppsala.2

Det har förflutit 75 år sedan median-
innehållet i Ragnar Liibecks klippböcker
publicerades. Under mellantiden har
den tekniska, ekonomiska och sociala
utvecklingen varit minst sagt enorm.
Trots detta känns majoriteten argument

En marsdag 1991 steg jägmästare Arne
Krogh, f d VD for Västmanlands skogs-
ägare in på mitt kontor. Han medförde i
ett paket ” morbror Ragges” klippböcker,
vilka han nu ville skänka Skogshisto-
riska Sällskapet. Morbror Ragge visade
sig vara länsjägmästaren i Uppsala län
Ragnar Liibeck (1881-1951).Jag fick bl a
veta att Arne Krogh redan i sexårsåldem
bestämt sig for att bli jägmästare, när
han någon gång under första världskri-
gets dagar beundrat sin morbror, som
då for omkring på en röd motorcykel, en
Indian.

För att hedra de båda herrarna har
jag läst igenom de båda häftena med
tidningsurklipp för att se om jag ur dessa
kunde utvinna några skogshistoriska
notiser av mera allmängiltigt slag. Det
är också min förhoppning att kommande
rader skall stimulera andra till liknande,
okonventionell ” forskning” . Det finns
nämligen många aspekter på ämnet
skogshistoria.

Klippböckerna
Tillsammans innehåller de båda klipp-
böckerna 253 stycken olika artiklar och
notiser. Tidsmässigt berör de perioden
1907-1928 men med högst olika intensi-
tet mellan åren. Arbetet med läsning,
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ganska välbekanta, vilket möjligen har
att göra med att timmer och massaved
fortfarande är huvudsortiment i vårt
skogsutnyttjande. Dessutom har sam-
hällsrevolutionen inte haft minsta in-
flytande på skogens omloppstid. Även
idag tar det 100-120 år att få fram en
kvalitativt bra sågtimmerstock i tall.
Den viktigaste skiljelinjen mellan dåtid
och nutid är nog ändå Riksskogstaxe-
ringen. Den första skogsvårdsgenera-
tionens debattörer hade ganska dålig
överblick av skogstillståndet.

Jag har delat in tidningsklippen i ett
antal ämnesområden, vilka delvis kom-
mer att kommenteras. Urvalet blir na-
turligtvis mycket subjektivt, då jag
mångenstädes glatts åt slagkraftiga re-
pliker. Sådana är som bekant lustiga
att höra/läsa, men de täcker dessvärre
inte alltid den s k verkligheten.

Omslagssidan på Ragnar Lubecks första klipp-
bok med hans namnteckning.Skogsbetet

En fråga, som i nutid helt lyser med sin
frånvaro är skogsbetet. Visserligen har
vi besvär av älg- och rådjursskador, men
dessa torde ej kunna mäta sig med de
effekter skogsbete en gång hade på se-
kelskiftets föryngringar.

I Ragnar Lubecks klippböcker finns
15 artiklar som tar upp olika aspekter
på skogsbetet. Kavalkaden inleds med
ett referat från Föreningens for skogs-
vård i Norrland möte i Sollefteå våren
1907, där man behandlade en utred-
ning om skogsbetets skador. Efter att
förrättningsmannen, jägmästare T Her-
melin, konstaterat att kor och hästar
gör samma skada som får och getter
samt att lösningen hette hägnade betes-
hagar och stallutfodring, nådde man
slutsatsen att det skulle ta åtskillig tid
innan dessa åtgärder ” vunne allmän-
nare förståelse”. Dock enades man om
att till Kungl Maj:t ingå med en skri-

velse med begäran om författningsänd-
ring innebärande att ” hvaije djuregare”
vore skyldig, att hålla sådan vård om
sina djur att ” de ej å kulturfalt göra
skada” .3

Skiljelinjen går naturligtvis mellan
dem som vill behålla det klassiska skogs-
betet och de som vill skilja gräs- och
skogsproduktion åt. Är 1915 argumen-
terar agronom Natan Risberg för det
senare: ”Skog och bete måste skiljas åt.
Bägge bli lidande genom sammanbland-
ning. Möjligen ett och annat träd för att
ge betesdjuren litet skugga kan få fin-
nas på betesmarken, men inte skog, som
tar till sig all solen och näringen för
egen del och lämnar gräset utan”.4

Bönder och småbrukare stretade na-
turligtvis emot. Men om detta står inget
i tidningarna. Däremot släpas då och då
någon ovarsam kreatursägare inför dom-
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stol. År 1915 får en jordbrukare böta,
betala ersättning för bete och förstörd
ungskog till ett sammanlagt belopp av
96 kronor och 20 öre.5 Uppenbart är det
av intresse att få ut sådan information i
tidningen.

Någon talesman för skogsbetets be-
varande är svårt att leta upp. Den i
1900-talets början så berömde små-
bruksprofeten P J Rösiö slår dock 1926
ett slag för hagmarksbetet. Han föror-
dar en rotationsprincip innebärande att
när betet börjar bli magert och ljungen
visar sig, bör man se till att få skog på
arealen under 20-30 år, så att marken
återhämtar sig. Biologiskt är iakttagel-
sen riktig, menförfattaren undviker nog-
samt att tala om hur detta skall gå till
eller att beröra metodens ekonomi.6

När ett antal prominenser år 1927
exkurerade på Håbo häradsallmänning
sammanfattades skogsfolkets syn på
skogsbetet med dessa ord: ” Inkomster
av bete är allmänningens största ut-
gift” .7

Länsjägmästare Liibeck driver själv
kampanjer mot betet. I en tidningsarti-
kel från 1923 konstaterar han att får-
betet på ohägnad mark redan 1912 för-
bjudits i Uppsala län. Men myndighe-
terna såg mellan fingrarna på överträ-
delser under följande kristid, då folk-
försöijningen ställdes framför skogs-
vårdsintresset. Man fick dock år 1923
igenom en ny ägofredslag, vilken gav
nya möjligheter att få ut fåren ur sko-
gen, då böterna var högt satta. Liibeck
avslutar sin argumentation medföljande
varning: ” Väl inseende, att överträdelse
av förbudet mot fårbete är till förfång
för de många och knappast till fördel för
de få, torde vederbörande myndigheter
komma att med kraft taga sig an denna
sak och utan tvekan beivra försyndelser
mot förbudet” .8 Ett par år senare (1925)
går han till storms mot förbrukningen

av husbehovsved i jordbruket, vilket slu-
kar ” mer än hälvten av virkesskörden
från hela landets skogar” . Därvid riktas
blickarna mot hägnaderna, vilka ”kilo-
meterlånga för att ej säga milslånga”
sträcka sig runt ett magert skogsbete.91
ett föredrag inför skogsfolk år 1927 tror
Ragnar Liibeck att skogstjänstemän va-
rit för ” snälla och medgörliga” när de
decennium efter decennium accepterat
att skogsmarken betats. Han påtalar en
intressant biologisk observation, nämli-
gen den att till följd av kreatursbetet
finns hela socknar i södra Uppland, där
inte en enda duglig björk står att upp-
leta. Avslutningsvis syntes ” Talaren”
övertygad om, ” att man i en kommande
generation skulle berätta i deras tycke
underbara sagor om att i deras barn-
dom kunde det hända att kreaturen fick
gå vilt i skogen och söka sin näring
varhälst de kunde finna den” , enligt
tidningsreferenten.101 detta stycke blev
länsjägmästare Liibeck sannspådd. Vis-
serligen fortsatte skogsbetet fram till
1950-talet, men i och med bättre ekono-
miska förhållanden i samhället, vilka bl
a möjliggjorde för jordbrukarna att in-
köpa konstgödning var de värsta pro-
blemen överståndna i mitten av 1930-
talet. Man kan i efterhand fråga sig om
skogsbetets försvinnande nämnvärt på-
verkades av skogsfolkets halvsekellånga
motstånd.

Ett par andra aspekter som möjligen
förtjänar uppmärksamhet. Redan år
1915 förekommer i svensk dagspress
uppgifter om köttproduktionen i betes-
och hagmark, vilka i 1990-talets land-
skapsvårdsdebatt ligger på samma nivå
och nu delvis presenteras som resultat
av ny forskning.11 I vår pågående djur-
skyddsdebatt skulleföljande inlägg från
år 1915 väl fylla sin plats. Agronom
Natan Risberg beklagade då, att man
börjat stallutfodra korna året runt för
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ningsvis att planernapå civil tjänste-
pliktomintetgjordes, vilket väl tyderpå
attmanfunderatpå attkommenderaut
vissa kategoriertill vedhuggning, så-
som skedde underdet senaste kriget.
Han är upprörd över att man huggit
ned ung skog underdetta ” nödår” , då
detöveralltfinnsoerhördamängdertorr,
mogen eller övermogen skog. Vad är
det, frågar hanavslutningsvis, som får
” awerkningsingenjörernaattfarafram
såsträngti Mälarsträndernasskogar”?15

Man kan i klippenfölja hurmanför-
söksmässigt sätterin torv som ersätt-
ningsbränsle, rekommenderarstubbryt-
ning, diskuterarbränslevärdethosgran-
kottaroch ondgör sig över vedmåtten.
Först1927 försvinnerfamnensom offi-
ciellt mått till förmånför kubikmetern.
En ingenjör från Stockholm tycker år
1917 attmanskall hugga rent100 me-
ter på var sida om landets alla järn-
vägslinjer, varvidmansom sidoeffekt i
framtidenskulleklarasig från allaförö-
dande skogseldar. Dessutom, och det
varviktigastmenadeinsändaren, kunde
” maskinkraft” användas i alla led av
vedensavverkningoch transport.

Staten hade underförsta världskri-
gets dagarinrättaten Bränslekommis-
sion ( B.K.) med uppgiftattlevereraved
till storstäder och industrier. Då man
intetillräckligtsnabbtlyckadeslösa sin
främstauppgiftattförseStockholmmed
ved, utbröt tidningsskriverierna. Kriti-
kenvarinte nådig och situationenmot-
svaras exakt av den som under 1992
drabbadeStatensinvandrarverk. Rege-
ringen tvingadesgranskasin kommis-
sion in i minstadetalj. Uppenbarthade
B.K. haft problem med att rekrytera
50 000 huggareoch betaltöverpris, vil-
ketmedfördebristpå arbetskrafti jord-
bruket. Manfick kritikför attha skör-
dat skogsavfall, utnyttjatsjötranspor-
tersamt inköpt en bränslefirma. Tom

kommissionensadministrationskostna-
der tycks ha granskatsned till minsta
trycksak. Mankannoteraattvissa che-
fer hadeöver6 000 kronori månadslön,
byråchefer upptill 1200 kronor, bokfö-
rare300-450 kronoroch ” övrig manlig
personal med byråkvalifikationer150-
300 kronor”. Maskinskriverskorhade
125 kronoroch övrig kvinnligpersonal
75-125 kronor.17 Lönegapet1:100 tycks
inte haföranlettnågon diskussion.

En personbeklagari Nya Dagligt Al-
lehandaår1918 B.K.:s enormabristpå
planering. Hanhadenoterathurdetvid
järnvägsstationernalåg slarvigt stap-
lad ved i vatten. Personalenhadeomta-
lat attdet tordedröja 6-7 år innanden
helt var borttransporterad. På något
ställe hade han vidare sett, hur man
staplade om en trave, varvid det tog
lika lång tid att flytta ett vedträ ” som
ett långsamt genomläsande af denna
mening” . Undersådanaförhållanden” ,
säger signaturenS-s, ” är det ju ej un-
derligt, om veden nårfabulöst höga pri-
ser,” då B.K. ” tydligen harobegränsad
maktattprässa och beskattaden ännu
ärligadelenaf vårtfolk” . ” Då vi prässas
på liknandesätti fråga om lifsfömöden-
heter, glida vi ” medelklassare” och pen-
sionstagarerasktned på det sluttande
planettill verkligt proletariat.” 1 - Det är
inte utan att man i argumentationen
kännerigen denfolketsvrede, som i dag
slår mot bankerna.

En tragikomiskhändelse inträffarår
1918 i Uppsala. B.K. hadenämligen ut-
färdatvedkort, vilkaberättigadetill viss
rabattvid inköp av kommissionensved.
Korten utdeladestill var^e vuxen per-
son, dock högst fem kortperfamilj. Om
man köpte en famn ved (4m3) för 44
kronor, fick man vid avlämnandetav
fyravedkorten rabattpå 22 kronor. Av
dettaföljdeinteattmankundeavlämna
fyrakortoch gratisfå en halvfamnved.

16
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ningsvis att planerna på civil tjänste-
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lad ved i vatten. Personalen hade omta-
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är dock en lång och intensiv diskussion
som omkring 1910 fors om ett skogs-
lotten. Förslaget gick ut på att söka
statlig koncession for inrättandet av ett
lotteri, där den samlade vinsten på 15
miljoner kronor skulle fonderas i syfte
” att användas till våra kalmarkers be-
sående och våra försumpadeskogsmark-
ers afdikning” . Man beräknade att det
då i Sverige fanns 1.8 miljoner hektar
försumpad och värdelös kärr- och moss-
mark, vilka dessutom tjänstgjorde som
frosthärdar. Till detta kunde läggas 2.5
miljoner hektar sumpskog, med nedsatt
tillväxt p g a bristande avdikning. Dess-
utom hade 1.5 miljoner hektar fastmark
genom ”skogssköfling” blivit kala. Det
påtalas att detta lotteris överskott till
skillnad från tidigare anordnade sådana
skulle komma hela Sverige tillgodo samt
gripa kring ” en af huvudrötterna till
hela landets materiella kultur”.25 Var-
för det aldrig blev något statslotteri har
inte kunnat utredas.

Diskussioner om skogsvårdslagstift-
ningen är legio. Den 15 december 1910
drar den legendariske överjägmästaren
Anders Holmgren igång en debatt i
Svenska Dagbladet om skogsvårdsla-
gens uppenbara brister. Han påstår att
den ej ens kan hindra ” sköfling af i sin
bästa växtkraft stående unga och me-
delålders bestånd, endast ett nödigt an-
tal fröträd kvarlämnas” . Det lönar bra
litet, säger Anders Holmgren, ”att ut-
bilda plantörer, distribuera folkskrifter,
hålla föredrag i skogliga ämnen m.m.,
då skogsägarens materiella väl och ve
beror på om han får ta af skogen allt
som kan tagas eller om han endast får
taga hvad som bör tagas. Han fortsätter
med att klaga på olika lagtillämpning
inom olika skogsvårdsstyrelser samt att
länsskogvaktarna saknar nödig utbild-
ning.26 Han får delvis medhåll av en
annan legendar, Henrik Carbonnier, som

M
Skogsvårdsstyrelsen pä inspektioni Vestland
år 1913. Frågan gällde om antalet fröträd var
tillräckligt eller om skogsskövling var for han-
den. Foto: R. Liibeck.

kerna såväl under arbete som på fritid.
Dessutom har termosen introducerats.
Bevakningen är måhända genom flyget
bättre, men det skulle ändå vara intres-
sant att få reda på varför vi numera har
så lite ” järnvägsbränder” . På gott och
ont har elden i de flesta former försvun-
nit ur vårt urbana liv.

Skogspolitik
Mot bakgrund av att vi under åren 1992-
93 haft en intensiv debatt om vår nya
skogspolitik är det synnerligen intres-
sant att se vad som förekommer under
denna rubrik i Ragnar Ltibecks klipp-
böcker. Ungefär 60 olika artiklar speg-
lar utvecklingen. På skattesidan disku-
teras en mängd aspekter, framför allt
hur man skulle få en rättvis utdebite-
ring från skogsmark. Det orginellaste
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ont har elden i de flesta former försvun-
nit ur vårt urbana liv.

Skogspolitik
Mot bakgrund av att vi under åren 1992-
93 haft en intensiv debatt om vår nya
skogspolitik är det synnerligen intres-
sant att se vad som förekommer under
denna rubrik i Ragnar Ltibecks klipp-
böcker. Ungefär 60 olika artiklar speg-
lar utvecklingen. På skattesidan disku-
teras en mängd aspekter, framför allt
hur man skulle få en rättvis utdebite-
ring från skogsmark. Det orginellaste
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dock anfbr att man måste se lagstiftning-
ens tillkortakommanden i ett annat per-
spektiv. I stället for negativt tvång via
en lag bör man uppmuntra markägarnas
eget ansvar och stärka deras kunnande.
Dessutom fanns vid tidpunkten inte av-
sättningför klenvirke, vilket lokalt med-
förde behov av ” sköfling” . Carbonnier
delade dock Holmgrens uppfattning att
11 månader på skogsskola inte var till-
räcklig underbyggnad for tjänst och be-
fogenhet som länsskogvaktare. Brand-
facklorna leder till långa meningsutby-
ten.

på vissa ställen mycket glest stående
äldre träd, olämpliga som fröträd, kvar-
lämnats”. Utan att dom i målet utsagts,
meddelar tidningen ogenerat ” nummer
och namn” på alla inblandade, så att
ingen tvekan skall behöva uppstå vem
det är som burit sig illa åt och var plat-
sen för brottet var att söka.27

o
Ar 1907 väcker borgmästare Lindha-

gen uppmärksamhet med en längre
motion i skogsfrågan. Göteborgs Han-
delstidning ansåg att riksdagsmotioner
sällan hade någon personlig färg, men i
hr Lindhagens förekom ett ” stycke ly-
rik” . Man ger därefter borgmästaren
ordet över en lång tidningsspalt, i vil-
ken denne utreder skogens roll och be-
tydelse: ” Men skogen är något ännu
mer”. Den ” läker sorgerna, den bringar
ro åt trötta sinnen samt hälsa i sjukdo-
men, den lockar till tankar och efter-
tanke; med ett ord, man blir en bättre
människa på tu man hand med sko-
gen.” Lindhagen har en enorm tilltro
till att skogens väsen tillför svensken
något positivt: ” Där skogen växer friskt
och kraftig och tillika är folkets egen-
dom, där växer det också något i befolk-
ningens sinnen, något af förhoppnings-
fullhet, själfständighet och skönhets-
sinne. Men där markerna ligga ofrukt-
bara med marbuskar och fårbeten, som
knappt äro mer än teoretiska, där dör
något bort af lifskraften också hos fol-
ket” .28 I själva sakfrågorna ledde dock
inte motionerna fram till att vi fick en
mer verkningsfull skogspolitik, sanno-
likt beroende på markägarnas motstånd.

Det finns naturligtvis en del, om än
ganska få belägg i klippböckerna for
den stora frågan, att beskoga ljunghe-
darna och andra av ålder kala marker.
Vid 1903års riksdag hade förslag väckts
om införandet av obligatorisk skogs-
undervisning och ” därtill hörande äm-
nen i folkskolan och elementarlärovärk” ,

Utan tvekan kan man nog sätta rub-
riken skogsskö fling på perioden 1907-
1923, i varje fall om man med stöd av
Ragnar Liibecks tidningsklipp skall ka-
rakterisera epoken. Skogsjobberi i den
högre skolan florerar och de nyinrättade
skogsvårdsstyrelserna står sig slätt mot
ekonomiskt starka och juridiskt fyndiga
skogsspekulanter. Inte heller gagnas ut-
vecklingen av vedbristen under första
världskrigets slutskede. Skövlingen, om
jag förstått det hela rätt, bestod i kal-
awerkningen av ung till medelålders
skog varvid man gick miste om tillväxt.
Värre var dock att den unga skogen
ännu inte börjat blomma och sätta kott,
varvid ett eventuellt kvarlämnande av
” fröträd” inte gav upphov till en ny ge-
neration. Även avverkningav äldre skog
benämndes skövling, om erforderligt
antal fröträd inte lämnades. Naturlig
föryngring var nämligen huvudfåran i
skogsvårdsarbetet.

Under rubriken ”Skogssköfling i Bo-
huslän” beskrivs år 1907 hur en norr-
mans ” tilltag” beivras av länets skogs-
vårdsstyrelse. 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 afvärkning
skadade buskar och mindre träd samt
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varvid också praktiska övningar i form
av sådd, plantering och gallring forut-
sättes. Motionerna avslogs men väcktes
till nytt liv av Carl Lindhagen år 1907.
Inte heller denna gång blev det dock
napp. Lindhagen fick emellertid stöd i
sitt fosterländska nit av Dagens Nyhe-
ter, där man ansåg att om man kunde
ha undervisning om ” rusdryckernas na-
tur” på naturlärotimmarna, så kunde
också någon ” undervisning i skogsvård
medelas under botaniktimmama” .29 Så-
dan verksamhet kom dock till stånd,
obligatoriet förutan. BoråsTidning med-
delar nämligen i maj 1907 att 100 ” gos-
sar ur Borås folkskolors 4:de klass” plan-
terat under ledning ” af den for skogs-
vården varmt intresserade länsjägmäs-
taren L. Olén med biträde af jägmäs-
tare R. Liibeck och länsskogvaktare Sa-
muelsson jämte gossarnas lärare”. Vid
framkomsten till arbetsplatsen höll
länsjägmästaren ett ” liffullt föredragom
skogens stora betydelse”. Man ” bör äfven
betänka” ansåg denne, ” att skogen högst
betydligt förskönar ett land. Huru vack-
er synes ej t.ex. den skogklädda grön-
skande åsen mot den kalhuggna, för-
brända ljungbacken!” Barnen sådde där-
efter tre kg frö samt satte 2 500 plantor
av lärk, tall och gran. De intresserade
” gossarne, fingo efter arbetets slut en
del frön och plantor” , vilka de fick ta
med hem. ”Sedan deltagarna fotografe-
rats och ett lefve utbringats för ledarne
af dagens planteringsarbeten, anträd-
des hemfärden” .30

Edwin Ohlssons epokgörande skapel-
se Skogssällskapet skymtar på ett par
platser i tidningsklippen, man framträ-
der inte efter förtjänst. Ett par andra
förslag på kalmarksfrågans lösning som
inte blev av kan nämnas. I Carl Lind-
hagens motion från 1907 finns ett för-
slag om inköp av kalmarker ” lämpliga
till skogsvård, hvilka skola försättas i

skogsbärande skick och göras till
länsallmänningar” .311andra förslag för-
sökte man få tillstånd till statlig expro-
priation for inköp av vanhävdade mar-
ker. Dessa ansträngningar rann ut i
sanden sannolikt beroende på att dåva-
rande riksdag ideologiskt var djupt fäs-
tad i myllan. Intrång i äganderätten
accepterades inte. Detta är väl också
anledningen till att ett år 1912 framfört
förslag om bildande av skogsvårds-
föreningar föll. Detta gick ut på att slå
ihop skog och utmark i områden om
minst 1 000 ha, på vilket föreningen
skulle driva skogsbruk. Resutaltet för-
delades efter en andelsprincip.32

Den nationalistiska skogen
Att förbättra Sveriges skogstillstånd var
fram till mitten av 1920-talet en uppgift
av stort nationellt intresse. Uppenbart
är att den ekonomiska vikt skogsnä-
ringen då hade samt de resultat en
ohämmad och långvarig skogsdrift med-
fört, ledde många insiktsfulla bedömare
till krav på kraftåtgärder. Skogsfrågan
blev närmast ” religiös” till sin karaktär
och engagerade människor långt utan-
för kretsen av närmast söijande. Ton-
fallet är högt och fraserna närmast stor-
svenska.

I januari 1907 anklagar Gustaf Thisell
staten för att vara den ojämförligt störste
misshushållaren med skog. Han upp-
manar den som med egna ögon vill se
skillnaden ” mellan skogens rationella
skötsel och kompletta vanskötsel” att
göra två korta resor. Den ena turen
borde gå till trakten av Berlin och den
”senare åt öfre Norrland, exempelvis
Gellivare” varvid man inte behöver gå
av tåget för att klart konstatera ” att vi
begå svåra försyndelser mot skogen och
mot vår egen ekonomi” . Thisell går till
storms mot blädningen som lämnar
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Omloppstiden” dvärgskog, träd som på grund af ogynn-
samma förhållanden stannat i växten”
och anser att trakthuggning, där man
avverkar rubb och stubb, vida är att
föredra. I det senare fallet får man näm-
ligen bort ” skogens dvärgar och krymp-
lingar” , vilka hindrar unga plantors
växt.33

Öveijägmästare Uno Wallmo, som för-
knippades med blädningen, är en flitig

o
tidningsdebattör. Ar 1912 kommente-
rar han ett f örslag från Gustav Cassel,
vilken förordat ökad malmexport. Wall-
mo är med på noterna, men tycker att
avkastningen skall återinvesteras i
skogsvård på kal skogsmark. Han gör
månghundraåriga kalkyler och vill att
överskottet från malmen delas in i tre
delar varav en går till inköp av skogs-
mark, ” en del for vårt sjöförsvar” samt
en del till sociala ändamål. Man måste
enligt Wallmo vara en ” blind freds-
fanatiker för att icke se och förstå, att
det endast är en tidsfråga, då vi ha
fienden över oss”. Wallmo rekommen-
derar att malmens och den norrländska
storskogens avveckling skall ske plan-
mässigt, så att när malmen sinar och
gruvarbetare friställs, så skall de kunna
bli skogsarbetare på nyblivna krono-
parker.34

”Skogsplanteringen måste göras till
ett nationellt hänförelsevärk, som för-
mår samla alla spridda krafter för
resultatrikt gemensamhetsarbete” sä-
ger en skribent i Uppsala Nya Tidning
år 1926.1en tid av dåliga konjunkturer
bör vi ta till alla krafter för att göra
”oproduktig och räntelös” mark produk-
tiv. Man kan undra vad en nutida
landskapsvårdare skulle ha tyckt om
slutkommentaren. ” Efter slutat värv
kan du se skogen helt famna gård och
åkerteg. Då först kan du känna dig rik-
tigt lugn, medveten om en ädel gär-
ning” .35

För en nutida, intresserad tidningslä-
sare ter sig den debatt som vintern 1912
fördes i Svenska Dagbladet om lämplig
omloppstid i våra skogar högst märklig.
I klippboken finns ett tiotal artiklar på
temat, där de två huvudkombatanterna
Eli F Hekscher och Uno Wallmo pucklar
på varandra med argument, vilkas sak-
innehåll säkerligen då, som nu, helt var
fördolda för läsekretsen. Jag skall inte
här referera själva debatten, men vill
gärna föra fram Wallmos slutplädering
i sitt första inlägg i dagens ljus. Den
illustrerar nämligen ganska väl dåtida
debatteknik, vid vilken man under syn-
bart hövliga former slog hårt mot var-
andra: ” Då ni således, hr professor, ge-
nom edert i går fällda ofvannämnda ytt-
rande, i mina ögon visat eder icke hafva
satt eder in uti den fråga som diskute-
rades, hur öfvertygande edra anföran-
den än kunde hafva verkat på mer eller
mindre icke-kritiska naturer, och då vi-
dare den lära, som af eder predikas,
enligt mitt förmenande är en af de för
landets framtida väl allra farligaste, så
anser jag mig endast uppfylla en plikt
mot det land, som jag älskar, då jag
djärves framkomma med anhållan till
eder att, innan ni med hittills visad
säkerhet fortsätter med predikandet af
läran i fråga, söka sätta eder in i alla på
frågans afgörande inverkande faktorer
och studera konsekvenserna, hvartill
eder lära, om den följes, kommer att
leda.”36

Skogsvård
Bortsett från att man i Ragnar Liibecks
tidningsklipp kan spåra en ganska stor
tilltro till självföryngring, blott man läm-
nade fröträd, är de rön man på skogs-
vårdens område för fram i pressen helt
adekvata. Här finns goda råd om plan-
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Plantörskursen vid Toresta år 1915. Anläggning av skogsplantskola. Foto: R. Lubeck.

tering av åkermark med tall och björk,
gärna i omvänd torva om det är på en
lermark. Man har lärt sig att bränning
under fröträd av tall oftast är en god
föryngringsmetod. Om den misslyckas
kan man komplettera med sådd. Läns-
jägmästare Erik Hedemann-Gade säger
år 1925, att ” det räknas som en säll-
synthet att tillfredsställande självsådd
infinner sig enbart genom kvarläm-
nande av en fröträdsställning” .37

Det är min tro efter att ha läst alla
goda råd om ny skogs etablering, att
skogsmän verksamma kring 1920 inte
har mycket att lära av 1990-talets skogs-
skötselforskning på något område, sna-
rare är förhållandet det motsatta.

lar som berör skogsteknik. Visserligen
förekommer det något enstaka omnäm-
nade av snöskor till hästar, buntflott-
ning, introduktion av nya sprängämnen
samt rationella träkolstransporter på
järnväg. Hjalmar Cassel refererar dock
omkring år 1911under rubriken ” Motor-
kraften i skogsindustrins tjänst” en del
i tiden liggande funderingar. När han
betraktade hela transportsystemet i
skogsnäringen, så gick en oerhört skarp
gräns efter det att flottningen avslu-
tats. Före denna gräns handlar det om
” urgamla och primitiva metoder, miss-
hushållning i vidsträcktaste grad med
material och arbetskraft” , varefter föl-
jer storindustriell drift. Arbetet i sko-
gen bedrivs på förfädernas vis. ” För
Sverige, hvars ekonomiska framtid i så
hög grad är bunden vid skogens afkast-
ning, är det därför en lifsfråga att införa
rationella arbetsbesparande metoder i

Skogsteknik
I Ragnar Liibecks tidningsklipp hittar
man inte många framåtsyftande artik-
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skogsdriften,” oavsett om det gäller av-
verkning, transport eller skogsvård. I
denna artikel, som för övrigt nämner
att man i USA arbetar med pneuma-
tiskt drivna motorsågar, ligger författa-
ren 35-40 år före sin tid.38 Det är med
facit i hand, märkligt att den tekniska
revolutionen, som uppenbart var på
gång kring 1910, lät vänta på sig så
länge.

alla fattiga människor. De tog alla till-
fällen i akt att överleva, varav saluför-
ande av björk- och tallris var ett.

Ragnar Liibeck för en aktiv kamp mot
kvistmånglare och julgranstjuvar. Re-
dan år 1911 påböijade han ett arbete
som syftade till att alla julgranar salu-
förda i Uppsala och Enköping skulle
vara försedda med en ursprungsdekla-
ration. Den som sålde granar skulle ha
med sig ett intyg på att dessa var lagli-
gen åtkomna. Han propagerar också för
att man skall bilda en kvistförsäljnings-
förening som genom aktivt arbete skulle
utkonkurrera ” alla dessa månglare, som
endast göra ohägn och leva som parasi-
ter på skogarna i städernas grann-
skap”.40

När fattigdomenförsvunnit och skogs-
tillståndetförbättrats upphörde alla till-
grepp, även om en eller annan stads-
nära markägare även idag med harm
noterar förlusten av en gran. ” Glädje-
bringaren julgranen bereder - sorg, sorg
hos skogen, sorg hos naturvännen och
sorg hos den omtänksamme skogsodla-
ren” , enligt en tidningsnotis från år
1926.41

Julgranar och prydnadsris
Visserligen finns det några antydningar
om ett klassiskt åverkansproblem i
klippböckerna, nämligen virkesstölder
från norrländska kronoparker. Men det
största problemet i detta sammanhang
för syd- och mellansvenska skogstjänste-
män tycks ha varit olaga julgrans-
huggning samt illegal risbrytning kring
städer och tätorter. Det är från en nu-
tida utgångspunkt svårt att förstå det
uppskruvade tonläget, om det nu inte
skall tolkas som ett indicium på stor
virkesbrist i kombination med låg
skogsvårdsaktivitet. De få kulturer, som
kom upp, var synnerligen kärkomna.
Blev de utsatta för åverkan i ett eller
annat sammanhang blev man otroligt
indignerad.

Jägmästare Sven Piehl skriver om-
kring1912, att han sedan ”försäljningen
af skogsgrönt år från år ökats och där-
vid väckt uppmärksamhet” i samband
med skogsvårdsarbeten runt Stockholm
undersökt ” i hvad mån torgförandet af
det skogsgröna (äfven julgranar) åter-
verkat på en del skogar inom Nacka och
Brännkyrka socknar” . Tallungskogen är
mest utsatt, speciellt inom ett 225 ha
stort område i Hammarby, där all för-
yngring ” äfventyras, därest de tillta-
gande åverkningama ej stäfjas” .39 Spalt
upp och spalt ned gås problemet ige-
nom, vilket ytterst måste ha berott på

Naturvård
Om jag bortser från att ordet ekologi
inte används i klippen från perioden
1907-1928, så finns begreppet innehålls-
mässigt med. Även andra naturskydds-
tankar ventileras på ett tillfredsstäl-
lande sätt, mätt med dagens mått. Det
som skiljer är omfattningen av olika
åtgärder, varvid man från en utgångs-
punkt inte accepterade att stora områ-
den gick till reservat. Från den andra
reagerade dåtida stadsbor betydligt
våldsammare på enstaka, små avverk-
ningar, vilka inte skulle få någon i dags-
läget att lyfta på ögonbrynen.
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VARM MO!
Julgranshuggning

utan markägarens tillstånd
är stöld

Överträdelse kommer att beivras
MARK ÄGAREN

Illegal julgranshuggning var en stötesten för de första länsjägmästarna i Syd- och Mellansverige.
Skylt i skogsvårdsstyrelsens i Uppsala arkiv. Denna är troligen från 1950-talet.

Ett exempel på det förra är när Rag-
nar Liibeck i samband med en exkur-
sion år 1928 noterar att ” en gammal
vacker löväng tjusar sinnet, men den är
ej ekonomisk. Här och var bör dylika
platser bevaras, men ej i större sam-
manhang” .42 En upprörd Uppsalabo,
skriver år 1923 en insändare, vilken
belyser den andra aspekten. Han har
gått utanför stadens hank och stör samt
funnit att ett ” av de allra vackraste
skogspartierna vid vägen brutalt sköv-
lats. Där skogen ännu förra söndagen
stod tät och präktig, ser man nu ett
vederstyggligt kaos av bångar, ris och
stubbar” . Man förstår att hygget inte
kan ha varit särskilt stort, då virket
skulle gå till nytt stall och en glasve-
randa till arrendatorn på Norby. Den
upprörde insändaren undrar avslut-
ningsvis, om inte dåtidens auktoritet,

professor Sernander, kunde ta sig en
promenad till hygget.43

Ar 1924 arrangerar Ragnar Liibeck
en exkursion varvid han håller ett före-
drag med titeln ”Skogsvård och natur-
skydd” . Han pläderar där för en kom-
promiss mellan naturvännen och den
starkare skogsmannen, speciellt när det
gäller skötseln av kulturbygdens sko-
gar. Vidare för han en diskussion om
hur man bäst skall skydda landskapets
intressen vid skogskultur. Slutsatsen
blir att man skall ha ” så mycket oregel-
bundenheter som möjligt” för att skapa
nödvändig variation samtfölja naturens
linjeföring. ” Vår svenska skog och våra
svenska skogsträd är så vackra att de ej
bör få vika för främlingar” , är hans
ståndpunkt visavi främmande trädslag.
Han har över hela fältet en mycket mo-
dern syn på hänsynstagandet till natur-
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vårdens intressen i skogsbruket. På en
punkt slår dock hans skogsintresse
igenom och det gäller dåtida s k back-
planteringar. Ragnar Liibeck talade
mycket varmt för att skogsägarna på
slätten skulle plantera sina inägobackar.
Retoriskt frågar han om inte de ” kala,
enformiga backarna uti gärdena och på
slätterna” ter sig mera leende, ” då sko-
gen spirar i dessa” . ” Nu har en del natur-
dyrkare en annan mening om dessa
backar. De tolkar naturskyddet så att
intet får göras som förändrar naturen” .44

Länsjägmästare Liibeck var uppenbart
ingen varm vän av det landskap andra
Upplandsskildrare, t ex Olof Thunman
odödliggjort. I ett annat föredrag, san-
nolikt 1912, på Uppsala universitets
sommarkurser påstod han frankt att
Uppland i det stora hela inte var något
vackert landskap. ”Stora enformigt öds-
liga slätter, här - och hvar afbrutna av
kala backar, täcka stora delar av land-
skapet” .45

Många naturvårdsfrågor finns repre-
senterade i tidningsklippen, de flesta
sakligt som ideologiskt fullt moderna.
Det som dock inte skulle accepteras av
1990-talets naturvårdsvänner är den
fosterländska roll dikningen tilldelades
av dåtida skribenter.

kare och folkskollärare och år 1946 för
skogsägarsöner och planteringsförmän.
Dessutom undervisade han då på Ul-
tuna. Jag ser från annat håll att han
redan 1909 var en duktig fotograf samt
beledsagade sina föreläsningar med
skioptikonbilder. Det första året hade
han hjälp av 4 medarbetare plus en
föreståndare for fröklängen. Den senare
försvann till 1946, men i gengäld hade
de övriga blivit 10. Dessutom fanns då
säsongsanställda planterings- och stämp-
lingsförmän. Det totala antalet förrätt-
ningsdagar steg från 494 till 2 914, dvs
med sex gånger.

Skogsvården gick från 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 året. Man kan notera att
år 1909 skogsodlade skolbarn från 61
skolor 65 hektar. Deras roll hade 1946
ersatts av tioskogsplantörer vilka skogs-
odlade tillsammans med markägaren
och hans folk.

Frågor kring betesfred sysselsatte
Ragnar Liibeck såväl vid tillträdet som
avgången av tjänsten. Omfattningen va-
rierade. Medan länsskogvaktarna år
1909 markerade ut fröträd i samband
med avverkningar hade de 1946 en stor
roll såväl i samband med gallrings- som
rotpostsstämpling.

Ragnar Liibeck var en utpräglad och
mycket road foreningsmänniska. Den
12 juni 1926 var han med och bildade en
skogsägarforening. Sannolikt var han
drivkraften bakom tillkomsten av den-
na. Vid det konstituerande mötet moti-
verade han behovet av föreningen med
argumentet att en skogsägare inte en-
bart klarar sig på ett intresse for sko-
gen. ” Man måste få upplysningar och
råd och tillfälle att studera andra sko-
gar än sin egen, om ej skogsskötseln

Ragnar Liibeck 46

Under sin sannolikt rekordlånga kar-
riär som länsjägmästare hann Ragnar
Liibeck underteckna inte mindre än 37
årsberättelser från skogsvårdsstyrelsen
i Uppsala län. Det första året (1909) var
han ute på 85 forrättningsdagar, varvid
192 skogar besöktes. Antalet dagar steg
till 96 under hans sista tjänstgöringsår
1946. Till skillnad från nutida kolleger
lärde han känna ”sina” skogar på ett

o
ganska handgripligt sätt. Ar 1909 under-
visade han om skogsvård for jordbru-
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Tabell 1. Några data från Skogsvårdsstyrelsens i Uppsala verksamhet.

1909 1946

Antal tjänstemän
Stämplingsfbrmän
Skogsplantörer

Antal förrättningsdagar

Gallring, ha
Dikning, ha
Vägbyggnad, m

Plantering, ha
Sådd, ha

Fröåtgång, kg
Producerade plantor, st

6 11
13
10

494 2 914

454 5 086
80 51

9 669

45 91
286 40

642 183
244 000 1 300 000

skall bli ensidig” . Genom exkursioner
och möten samt utgivande av publika-
tioner hoppades han att föreningen
skulle entusiasmera de uppländska
skogsägarna.47 Jag har inte följt spåret
och sett hur det gick för denna skapelse.
Att föreningen är en del i nutida Mälar-
skog är dock uppenbart, även om profi-
len från kunskapsinhämtande under
” den agenämaste form som finnes” , näm-
ligen exkursionens, ändrats i en betyd-
ligt krassare riktning.

Ragnar Liibeck var en av faddrarna
till länsjägmästarföreningen, där han
tillsammans med de första pionjärerna
sökte lösa vissa gemensamma frågor.
Det gällde såväl lagtillämpning som
olika anställningsvillkor.49

Under någon period på 1920-talet var
han styrelsesuppleant i Svenska Betes-
och Vallföreningen, ett uppdrag han
möjligen fått som en sidoeffekt av sin år
1916 påbörjade lärargärning på Ultuna.
Men det kan lika gärna vara hans enga-
gemangför betesfred som lett honom in
i denna intressegemenskap. Ar 1920
skrev han en insiktsfull artikel i betes-
frågan. Den avslutas med hans bestäm-

da övertygelse, ”att skogsbetet är ett av
de största hindren för genomförandet
av ett rationellt skogsbruk och att våra
skogar under betesfred skulle gå en
mycket ljus framtid till mötes, än om
det gamla systemet med hälften skog
och hälften bete, ofta intetdera, skall
fortfara” .50

Ragnar Liibeck hade två stora fritids-
intressenjakt och skytte. Han tävlade i
pistolskytte och nådde på det lokala
planet framgångar. Han beklädde un-
der några år ordförandeskapet i Upsala
läns skytteförbund.51 Jaktintresset ledde
först till sekreterarposten inom Upp-
lands läns jaktvårdsförening1913-1916,
sedan till skattmästarsysslan, som han
innehade mellan åren 1929 och 1943.
Som sekreterare skrev han långa proto-
koll och gjorde intressanta analyser. Ar
1916 avslutar han med att beklaga hur
” älg, hare, skogsfågel och rapphöns
minskar i oroväckande grad” . Han hop-
pas dock att Upplandsjägarna skall spor-
ras av motgångarna, så att länet åter-
förs till sin rangplats som ett av ” vårt

o

landsförnämligaste jaktrevir”.52 Ar 1929
var han med och ryckte upp föreningen

u
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och deltog sedan flitigt som skribent i
föreningens årsskrifter. Den samman-
lagda skörden blev 14 uppsatser, skrivna
på ett enkelt, klart och lättfattligt vis.
Det mesta är små notiser, men där före-
kommer också ett par mera analytiska
artiklar. Han slår år 1934 ett slag för
att man skall låta bli att bränna, beta
och plantera de små rapphönsbackarna
i odlingslandskapet. Däremot mår fasa-
nerna bra av täta granplanteringar. ’11
övermod lovar han år 1929 i en stäm-
ningsfylld kärleksförklaring till ” vild-
marken” på Ulleråkers häradsallmän-
ning, att den dag "när jag inte längre
kan vandra i dina salar och för alltid
hängt 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 skogs-
historisk monografi. Han anser år 1939,
att jaktvård och skogsvård kan samsas,
om blott älgstammen hålls på rimlig
nivå. Ragnar Liibeck är ingen vän av
synpunkten att rationell skogsskötsel
skulle vara en orsak till viltstammarnas
nedgång.55 På sin ålders höst skriver
han en historik över jakten i Uppland,
som avslutas med förhoppningen att en
ny tid skall leda till bättre utnyttjande
av ” våra för en talrik villebrådsstam så
lämpliga marker och en rättvisare för-
delad beskattning av densamma”. De få
jägarna från förr hade år 1949 blivit de
många.56

Ragnar Liibeck saknas som bidrags-
givare i publikationer från två av dåti-
dens mest framträdande rörelser, näm-
ligen naturskyddet och hembygdsvår-
den. Men det är möjligt att han var
verksam på annat vis än genom förfat-
tande. I varje fall har han i sina tid-
ningsartiklar visat stor sympati för de
idéer som spirade i hägnet av dessa
verksamheter.

I november 1921 utsände Ragnar Lii-

Ragnar Liibeck. Reproduktion efter Wiström
1928.

beck en cirkulärskrivelse till ” inom Upp-
sala län och grannskap” verksamma
” från Skogis utgångna skogsmän” . Detta
var ursprunget till Upplands Skogsmän,
en kamratförening med syfte att först
diskutera skogliga frågor, varefter kväl-
len tillbringades ” under de friare former
som närvaro av mat och dryck pläga
giva” . Idén säger han sig ha fått år 1917,
då bränslekommissionens folk ” allt
emellanåt” dryftade skogliga ting av
annan art, än de som hade med energi-
frågan att göra med länets skogsför-
valtare och yngre jägmästare. Förening-
en kom till stånd och medlemmarna träf-
fades ett par-tre gånger om året till fö-
redrag och middag samt till en årlig
exkursion. Ragnar Liibeck styrde med
allt, så vitt man kan förstå av protokol-
len. Han höll grytan kokande till 1951,
då orken inte riktigt längre stod honom
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bi. Ett intressant inslag är att han för-
mådde Upplands skogsmän att vaije år
arbeta fram prisuppgifter för olika vir-
kessortiment, uppgifter vilka användes
för beräkning av dåtida skogsaccis. Dess-
utom synes man i början ha gjort vissa
informella överenskommelser om pris-
sättning, t ex på inköp av grankott. Mes-
tadels är dock kvarlämnade papper
hållna i en formell ton, men 1926 års
kallelse från Ragnar Liibeck innehåller
följande passus: ” Kl. 6 e.m. /precis/ skola
meningsbrytningarna från diskussionen
(om virkesprisema) ha lagt sig, ty då
håller Tägtström på Gillets åtta före-
drag om ” Jakt- och reseskildringar från
Östafrika” , kryddat med skioptikonbil-
der och hårresande situationer” .

När Oscar Lindblad år 1968 blickar
tillbaka på den då halvsekelgamla verk-
samheten inom Upplands skogsmän,
berömde han Ragnar Liibeck för hans
skicklighet som ordförande. ” Han var
en god talare och vi beundrade hans
förmåga att finna de rätta orden vid
alla de tillfällen han som ordförande
måste tala” .57

och 1917 motionerades om återuppod-
ling av häcken, vars bredd var 100 m
längs en planerad sträckning av en halv
mil. Detta verkställdes dock aldrig. Rag-
nar Liibeck är lite tvekande inför häck-
ens klimatologiska fördelar men inser
dess miljömässiga betydelse. Han var
framsynt nog att redan 1918 notera att
den dag ”Stor-Uppsala” ” sluter skogs-
bältet inom sina murar kommer detta
att kunna läggas till grund för en park
eller esplanad av gamla ståtliga barr-
träd, som sannolikt förgäfves kommer
att söka sin like i landet” . På den senare
punkten har han inte helt blivit sann-
spådd.

Den skogligt tyngsta uppsatsen tryck-
tes 1932. I denna analyserar han till-
sammans med kollegan Erik Hedemann-
Gade effekterna av decemberstormen
1931. Enligt de båda länsjägmästarna
var denna i Mellansverige och speciellt i
nordöstra Uppland den värsta katastrof
svensk skog ” varit utsatt för under skog-
historisk tid”. De noterar som sina rön
att yngre skog än 40-45 år klarat sig
ganska väl, liksom bestånd på dikade
torvmarker. Beståndskanter, vilka gall-
rats för mer än tio år sedan stod också
rycken intill en bredd av 30 meter. ”Som
slutomdöme torde man kunna uttala,
att det knappast torde vara möjligt att i
det praktiska skogsbruket företaga
några åtgärder, som kunna förväntas
komma att utgöra skydd mot skadegö-
relse av sådana naturhändelser, som
här inträffat” blir herrarnas samman-
fattning. Det bör noteras att de i samma
artikel efter viss arkivforskning i ljuset
dragit fram en liknande storm, vilken
inträffade i Norduppland år 1795.59

58

Skogliga artiklar
Bortsett från mängder av tidningsartik-
lar och en hel del radioföredrag publice-
rade sig Ragnar Liibeck förhållandevis
flitigt i skoglig press.Serien böljar med
en tidstypisk uppsats om egendomliga
barrträdsformer, tryckt i Svenska Skogs-
vårdsföreningens tidskrift för år 1908.
Den slutar med ett långt referat i Sko-
gen år 1947 över diskussioner kring det
då nya förslaget till skogsvårdslag. Det
enligt min uppfattning mest spännande
arbetet är en beskrivning av den i Upp-
sala ganska kända von Bahrska häcken,
dvs en läbältesplantering påbörjad 1911
med syfte att ge staden ett skydd mot
vinden. Under livsmedelskrisen 1916

Vem var Ragnar Liibeck?
I tre veckor har jag umgåtts med läns-
jägmästare Ragnar Liibeck och spårat
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nar representativitet. För den som vill
följa spåret och göra en ordentlig skogs-
historisk insats på temat vill jag emel-
lertid lansera ett antal hypotetiska slut-
satser.

honom i alla upptänkliga arkiv. Jag har
försökt att diskutera hans väsen med
ett antal personer som träffade honom.
Men jag har dessvärre inte blivit Du och
bror med honom. Hans officiella fasad
med vänlig blick, stärkkrage och väst
ger bilden av en viljestark, ganska prin-
cipfast person dock med stor välvilja
och förståelse för omgivningen. Det han
skriver, i mycket skiftande ämnen, pe-
kar mot en synnerligen intresserad och
välorienterad person. Han verkar att
ha varit en typisk samarbetsmänniska
utan besvärande kantigheter. Endast i
undantagsfall blottlägger han i skrift
sina känslor eller tar till starka ord.

Uppenbart har han varit en stor hu-
morist och en sällskapsmänniska av
rang. Han blev nästan alltid medelpunk-
ten i alla sällskap, påstår de som unga
fick förmånen att fylkas kring hans bord.

Ragnar Liibeck fick under lång tid
vara med och påverka Upplands skogar.
Man kan naturligtvis fundera på om
dagens goda skogstillstånd är en effekt
av ändrade ekonomiska förhållanden i
samhället eller om det är skogsmännens
strävanden som utgör grunden. Men i
skogfattiga, utpinade bondbygder, som
de i södra Uppland betydde nog Ragnar
Liibeck och hans länsskogvaktare oer-
hört mycket för att grundlägga idén om
ett reproducerande skogsbruk av den
art, vi njuter frukterna av. Jag skulle
tro att han nöjd från sin himmel kan
blicka ned på vårt nutida skogsland-
skap. Lika säker är jag på att han skulle
rynka på ögonbrynen inför en del av
dagens modeflugor inom den s k miljö-
debatten.

— Vid sekelskiftet var det vanligt att
fackfolk skrev i dagspressen i de mest
skiftande ämnen. Idag har vi överlåtit
denna roll till professionella journalis-
ter och därmed förlorat en del av vår
identitet. Dessutom är vår möjlighet att
vara med och påverka betydligt mindre,
trots att vi under mellantiden fått en
omfattande skoglig fackpress.

— Sekelskiftets tidningar var naturligt-
vis mindre urbant fixerade än våra da-
gars. Därmed speglades ” livet på lan-
det” i en helt annan omfattning. Man
var då betydligt mera förstående för
skogsägaren och hans behov.

— Språkligt var man i seklets början
något mera förtjust i utsmyckningar och
liknelser än vad vi idag är. Däremot
hade man då modet att i tvister tala
klartext i en helt annan utsträckning
än vad vi nu är vana vid.

— Skogsfolk hade i pressen förr ett
grundmurat gott rykte.Så här uttryckte
sig t ex en referent i Uppsala Nya Tid-
ning den 25 juli 1927: ”Skogsfolk är
bland de trevligaste människor man kan
vara tillsammans med. Deras yrke för-
utbestämmer dem nästan utan undan-
tag till hurtiga och vakna individer”.60

— Bortsett från vissa förändringar i
samhället, 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 glömma en del gam-

Slutfunderingar
Inledningsvis påstod jag att man inte
kan dra några slutsatser av Ragnar Lii-
becks tidningsklipp, då de sannolikt sak-
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mal kunskap och tvingas via forskning/
utredning ta fram denna på nytt.

anteckningar bakom sig. I länsjägmäs-
tare Liibecks fall har jag inte hittat nå-
got sådant, varfbr jag får ta avsked från
en synnerligen kunnig, i rättsfrågor tuff
och i kamratskapet vänsäll herre, som
fångat mitt intresse. Jag kanske kan bli
” Ragge” med honom, om någon i läse-
kretsen kan sätta mig på ett annat spår
än de jag lyckats följa.

— Ledande befattningshavare i skogs-
bruket verkar vid tiden kring 1920 ha
varit väl så kunniga som dagens. Dess-
utom hade de då en betydligt större
bredd på sina erfarenheter.

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

Noter
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