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Västkusten i ett skogs-
historiskt perspektiv
av Lars Kardell

De mest spännande dragen i den skogs-
historiska utvecklingen på Västkusten
beror ytterst på närheten till Danmark
och Norge. Av denna anledning hade
jag i god tid till dagens årsmöte (den 20
februari 1992) försökt värva en norr-
man till föredragshållare. I sista stund
kom dock ett avböjande. Mina funde-
ringar som reserv, blir därför mindre
baserade på egen källforskning än på
andras ansträngningar. Jag hoppas dock
att min kompott av egna läsfrukter skall
reta någons smaklökar så pass, att vi
inom några år skall bli berikade med
verkligt ny skogshistorisk kunskap.

rade av ved till uppvärmning och mat-
lagning än av träprodukter till byte och
handel. Det är troligt att 90-95% av det
totala skogsutnyttjandet bestått av ved-
huggning. Då det emellertid är mera
spännande (och tacksamt) att berätta
om falkjakt eller trankokning än om
tristessen på vedbacken, skall jagsnabbt
övergå till undantagens f örtjusande
värld.

Västkustens särart
Geografiskt sätter givetvis havet sin
prägel på Västkusten. Det är berättigat
att se Nordsjön som ett innanhav, vil-
ket förband folken med varandra. Det
är högst troligt att en sveabonde från
Uppland under vikingatid var mer främ-
mande för en farman från Viken än en
saxisk köpman från King’s Lynn.

Klimatmässigt har Västkusten varit
(och är) gynnad relativt sett andra svens-
ka områden på motsvarande breddgrad.
Det räcker att exemplifiera med bokens
nordgräns, vilken från mellersta Små-
land böjer av allt längre mot norr ju
närmare kusten man kommer.

Det milda klimatet har i sin tur möj-
liggjort åretruntbete, vilket haft en stor
inverkan på skogstillståndet. Det se-
nare har inte blivit bättre av det faktum
att ett rikt avkastande hav kunnat for-
söija en stor befolkning. Västkusten har

Några avgränsningar
Inledningsvis vill jag gärna beklaga att
tillgången pä skriftliga källor och dessas
innehåll ger en något oskarp och delvis
felaktig bild av det mänskliga skogs-
utnyttjandet. Materialet börjar flöda
först efter 1645 och handlar då självfal-
let mest om försäljning av plank och
bräder. Men människans bruk av skogs-
ekosystemen i västra Sverige är såväl
kvantitativt som kvalitativt något an-
nat. Västkusten, här uppfattad som
kuststräckan mellan Skanör och Kos-
ter, har exempelvis varit befolkad i
10 000 år.1 Jägare, fiskare och bönder
har sammantaget under denna ofant-
ligt långa period varit mera intresse-
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Figur 1. Skogshistorien handlar egentligen om ved till matlagning och uppvärm-
ning. Av virkesutnyttjandet svarar veden for minst 95%. Huggna eller sågade
plankor är en historisk parentes.

därför varit tätare bebodd än flertalet
regioner i södra Sverige.

Politiskt avspeglas detta av att områ-
det varit behärskat av tre nutida na-
tionalstater, där inbördes fejder kan föl-
jas från slaget vid Svolder omkring år
1000 till unionsupplösningen 1905. För-
modligen är dock kriget om resurserna/
livsutrymmet betydligt äldre än vikinga-

intressant skogshistorisk kunskap.
Mina kapitel har döpts till

— natur— handel— krig— bönder— skogsvård

ett val som möjligen ter sig ganska in-
tetsägande och konventionellt.tid.

Diskussionspunkter
Jag har valt att samla mina skogs-
historiska notiser under ett antal rubri-
ker, vilka inte nödvändigtvis följer nå-
gon tidsskala. Min utgångspunkt har
istället varit att försöka peka på ett
antal områden, där jag tror att förnyad/
fördjupad forskning skulle kunna ge ny

Natur
Inte någon svensk region har som Väst-
kusten fått sin skogshistoria så väl kart-
lagd.2 Anledningen till detta är förutom
ett gott kartografiskt källäge, sannolikt
den att återbeskogningen av de kala
ljunghedarna känslomässigt engagerat
många forskare/författare. Vi har bra
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betydelse.7 Genom att systematisera
kulturhistoriska uppgifter om arten och
sätta samman med resultat från pollen-
analyser torde man få viss möjlighet att
beskriva förändringar i skogslandska-
pet. Hasselnötter förekommer som ex-
portvara så tidigt som under andra hälf-
ten av 1300-talet, då de skeppades från
Skanör och Falsterbo till Liibeck.8 Mer
givande är dock i detta sammanhang
att tränga bakom utskeppningsstatisti-
ken från Göteborg. Härifrån går i mit-
ten av 1600-talet inte mindre än 1 000-
2 000 tunnor nötter årligen till Neder-
länderna. Kvantiteterna sjunker succes-
sivt för att vid århundradets slut helt ta
slut.9 Det torde inte vara omöjligt att
genom fördjupad källforskning klara ut
vad dessa uppgifter säger om landska-
pet eller om dåtida ekonomi.

översiktskartor och kan i vissa fall följa
de enskilda trädslagens utveckling.
Dessutom har påfallande många, goda
pollenanalyser publicerats.3 Den fråga
man kan ställa är om vi inte vet det
mesta? Jag tror dock att man genom
mera adekvat källforskning kan nå be-
tydligt längre.

Magnus Fries har för en begränsad
del av Bohuslän visat att man via ort-
namnsanalys kan få lite grepp om träd-
slagsförändringar över tiden.4 Att Ockerö
betyder Ekön och att Barlinneholmen
indikerar en växtplats för idegran är
självklart. Men därutöver finns mäng-
der av dunkla namn med skoglig an-
knytning, vilka vore intressanta att få
kartlagda. Genom ett större samlat
grepp tror jag att en doktorsavhandling
inom antytt område skulle berika oss
fåkunniga.

De mest intressanta trädslagen att
arbeta med vore gran och bok. Med ut-
gångspunkt från John Lindners år 1930
publicerade kartor borde man kunna
studera dessa träds utbredning över en
betydligt längre tidsperiod, om erfor-
derlig hjälpforskningsätts in.5 Dessutom
vore det självfallet intressant att föra
fram Lindners uppgifter till nutid. I
mycket begränsad utsträckning har t ex
domböckernas rika material utnyttjats
i skogshistoriska syften. En del mera
lättillgängligt statligt material har hel-
ler aldrig systematiserats. Hit hör t ex
den speciella skatt i form av ollongäld
som såväl danska som svenska kronan
upptog från sina bok- och ekskogar.6

Idegran
Ett annat spännande trädslag är ide-
granen. En enda gång och det år 1546
kan vi belägga export av 100 stycken
idegransbågar från Nya Lödöse.10 San-
nolikt gick dessa till någon ” arsenal” på
de brittiska öarna, vilka blivit världsbe-
römda för sina långbågar. Även i norska
källor kan idegransbågarna sporadiskt
följas fram till mitten av 1600-talet.11

Det är väl inte helt osannolikt att denna
krigiska efterfrågan på idegransvirke
bidragit till artens tynande förekomst i
de västsvenska landskapen. Någon his-
toriskt intresserad växtgeograf kanske
kan studera förekomsterna av ” barrlin-
den” ur detta perspektiv.

Hassel
Till det svenska landskapets mera in-
tressanta växter hör hasseln. Nötterna
har haft stort näringsmässigt och kom-
mersiellt värde, vilket säkert är anled-
ningen till att växten haft viss kultisk

Handel
Köpenskapen kring Nordsjön har skepps-
byggen som grundförutsättning. För
vaije år som går når marinarkeologer-
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na allt längre i sin detaljkunskap om
äldre tiders sjöfart. Den senaste sam-
manfattningen av dansken Crumlin-Pe-
dersen visar att handelsskepp byggts
under 800-talet.12 Utgångsmaterialet
har varit tall och/eller ek. I sen vikinga-
tid har man konstruerat farkoster, vilka
kunnat bära upp till 40 ton i lasten. Det
senare tyder på att tunga, otympliga
råvaror som exempelvis virke kan ha
varit med i verksamheten. Ännu har
inte någon skeppsbyggande arkeolog
gjort en systematisk sammanställning
av kvalitetskraven på båtvirket. Det
senare hade nämligen varit av intresse,
då man därur kunde få lite skoglig in-
formation.13

De äldsta skriftliga notiserna om han-
delstransaktioner från Västkusten
stammar från engelska räkenskaper på
1100-talet. Ser man till den högmedel-
tida utförseln från dåtida Norge till de
brittiska öarna domineras denna av s k
norröna varor. I begynnelsen synes päls-
verk och jaktfalkar ha varit mest bety-
delsefulla. Sen kom torrfisken och sist
huggna plankor. I första hand har det
varit havets resurser som skapat möj-
ligheten till denna handel. Valar, val-
rossar, säl, torsk och långa är de arter,
vilka tillsammans med ekorre, räv, björn
och järv gav upphov till en bytes-
verksamhet, där brödsäd, mjöl och ty-
ger var stapelvaror i returfrakten.14

Dessvärre kan vi inte avgöra vilka ex-
portprodukter Viken bidrog med under
denna tid. Men något i den norska han-
deln kom givetvis härifrån. Säkerligen
hittade en eller annan pilgrimsfalk el-
ler duvhök från nuvarande Bohuslän
vägen över Atlanten for att ingå i de
engelska konungarnas prestigefyllda
falkjakter. I normalfallet var väl grön-
landsfalken eller aftonfalken mest ef-
tersökta, men av notiserna att döma
” deltog” åtskilliga arter i denna rikt

avkastande trafik.15 Man kan möjligen
göra sig en föreställning om värdet, när
man vet att Johan utan land år 1203
överlät ett stort jordagods till en privat-
person, mot att denne ” aarlig skulde
sende en norsk h0g til den engelske
konge”.16

Vänder vi blickarna mot Skåne så
finns en icke oansenlig handel doku-
menterad i Ltibecks pundtullistor. I rä-
kenskaperna for åren 1398-1400 domi-
nerar givetvis sillen. Men här förekom-
mer också hästar, svin, kött, lammskinn,
hudar, filtar, vax, fett, talg, smör, mjöl,
kvarnstenar och järn.17 Bortsett från sill-
fisket, vilket ytterligare skall kommen-
teras nedan, tyder dåtida skånsk af-
färsverksamhet inte på något stort be-
roende av skogen, snarare tvärtom.
Boskapsskötseln har inget direkt behov
av trädbevuxna ekosystem, bortsett från
att ollon kan vara av intresse i svin-
skötseln. Järntillverkningen däremot
har ett oavvisligt samband med begrep-
pet skog. Men de små kvantiteter järn
som utfördes tyder inte på att skogstill-
ståndet kan ha påverkats.

Om man vill generalisera ochförenkla
synes det som om skogen och dess pro-
dukter hade ytterst liten betydelse för
medeltidens västkustbor. I det norra
området berördes man av typiska ut-
marksnäringar, där givetvis en och an-
nan planka från Bohuslän kan ha nått
Island, England eller det frisiska områ-
det. Om vi undantar Island, som lär ha
fått en hel del virke från mera närbe-
lägna områden på norska kusten, fanns
ingen uttalad virkesbrist i Västeuropa
under tidig medeltid. Denna kommer
först med städernas uppkomst och den
industriella utvecklingen.

I det södra och mera jordbruks-
betonade området har skogen om möj-
ligt i ännu högre grad skjutits i bak-
grunden.
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Figur 2. Flomsågar mellan Lilla Edet och Ljungskile i 1600-talets början. Efter
Kardell & Andreasson 1983.

detalj gått till är inte klarlagt men re-
Enkla kransågar är på skandinavisk dan på 1520-talet når en sågverksrusch
botten kända från vikingatidens skepps- södra Norge beroende på att skogsrå-
varv och lär ha använts långt fram i varan då tröt efter de engelska, flam-
tiden. Det historiska ursprunget till den ländska och frisiska kusterna.18

vattendrivna ramsågen är något dun-
kelt. Mycket talar dock for att man bör samheten är inte klarlagt. När förlåten
leta på holländsk mark. Hur introduk- lättas har vi år 1600 i det då dansk-
tionen av ramsågar till Västkusten i norska Bohuslän 105 stycken vatten-

Sågverk

Vilka aktörer som stod bakom verk-
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Tabell 1. Göteborgs export av trävaror år 1641 enligt Lind (1923). Översättningen
till nutida volymer innehåller flera skönsmässiga moment.
Varuslag Volym, m3Kvantitet

Ved
Bratspel, molroder, stolpar
Master och bogspröt
Spiror
Block och bjälkar
Timmer och sparrar
Plankor och bord
Bräder och däler
Knap- och pipenholt, stäver, bandstakar
Eknaglar
Arbeten av trä11

Tjära
Beck

679 famnar
262 stycken

4 997 stycken
2 407 stycken

317 stycken
16 851 stycken

442 tolfter
4 800 tolfter

329 200 stycken
427 000 stycken

3 400
500

8 000
3 500

400
14 000
1500

10 000
8 000
1 000

? 10
982 tunnor

1 147 tunnor
2 200
2 600

55 000 m3SUMMA2»

1 För möbler finns endast exportvärdet uppgivet.
2‘ Summan motsvarar en årlig slutavverkningsareal på 290 ha i dagens bohuslänska skogar eller den

årliga tillväxten på 10 200 hektar.

sågar.19 Praktiskt taget varje mindre
vattenfall har försetts med en liggande
enbladig ” flomsåg” . Kring denna före-
teelse, som är vida utbredd i de dåva-
rande danska provinserna, står forsk-
ningen frågande. Här finns ett skogs-
historiskt synnerligen intressant fält att
plöja igenom.

stort intresse, inte minst för att de base-
ras på prydlig statistik. Jag har emel-
lertid roat mig med att räkna lite på en
del storheter, där jag granskat Göte-
borgs utförsel år 1641, det år från vilket
vi har den tidigaste publicerade, full-
ständiga statistiken.21 Man ser däri att
av värdet svarar järnet för 62%, trä-
varorna för 32% samt olika lantmanna-
produkter för de sista 6 procenten. Av
sammanställningen i tabell 1 ser man
att sortimentet är varierat och fördelat
på 12 produktgrupper. Här finns exem-
pelvis 679 famnar ved, 4 997 stycken
master och bogspröt, 442 tolfter plan-
kor och bord samt 427 000 eknaglar.
Sammanställningen ser imponerande
ut. Men dristar man sig till att över-
sätta det till nutida volymer, där det
givetvis råder stor osäkerhet på vissa
punkter, når man fram till att hela
exportvolymen år 1641 torde ha mot-
svarat 55 000 m3. Översatt till förhål-

Exporterade volymer
Om Göteborg skriver Cederbourg år
1739 att staden har ” en märklig förmån
af den starka handelen med träwahror,
såsom: Master, Plankor, Spiror, Bielkar,
allehanda slags Bräde-sorter, Skieps-
plankor af Furo, Blåekar, Furo-Timber
och allehanda wäl arbetade Träkiäril,
samt nyttige Husgeråds-Saker”.20 Man
får reda på att trävarorna kommer från
Värmland och Halland, medan Bohus-
län svarar för stadens försörjning med
brännved. I all skogshistorisk forskning
tilldrar sig uppgifter av ovanstående slag
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Sillfiskeperioderna
i Göteborgs och Bohus län Stora sillfisket

A
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Figur 3. Sillfiskeperioder enligt Lindner 1935. En sillfiskeperiod har i genomsnitt
varat under 58 år. De har regelmässigt återkommit med 46-50 års mellanrum.

landen inom Göteborgs och Bohus län
får man idag ut denna kvantitet genom
att kalaverka 290 hektar.22 Sett ur ett
annat perspektiv motsvarade exporten
den nuvarande tillväxten på drygt
10 000 hektar.

Det är således i jämförelse med nu-
tida förhållanden en ytterst ringa virkes-
kvantitet som går på export. Virkesåt-
gången inom husbehovssektorn är långt
fram i tiden oändligt mycket viktigare.
De tidiga sågarna och den tidiga expor-
ten saknar för den skull inte historiskt
intresse, då de förebådar kommande
välfärdsbidrag från den skogliga sek-
torn.

58 år med ett medianvärde av 55 år.
Intervallen mellan sillfiskeperioderna
var som lägst 57 år och som högst 82 år.
Sillen delar sitt cykliska uppträdande
med en mängd astronomiska, fysika-
liska och biologiska fenomen. Detta vore
i sig väl värt fördjupade studier, då
många av nutida såsom miljöskador
identifierade fenomen, mycket väl kan
ha en naturlig förklaring, om man ser
det hela i ett långsiktigt perspektiv.

Tyvärr lider den medeltida skånska
marknaden brist på siffror. Men av
Liibecks pundtullistor från år 1368 kom-
binerat med en del annat fragmenta-
riskt material, drar Henning Eriksson
den slutsatsen att omsättningen rörde
sig om minst 200 000 tunnor per år.24

Enbart till Ltibeck gick det ovan nämnda
året 38 440 tunnor lastade på 230 far-
tyg. I själva fisket deltog 40 000 perso-
ner fördelade på 7 500 båtar. Mot bak-
grund av dessa storheter är det inte så
konstigt att ljungheden bredde ut sig
vid Skanör och Falsterbo. Möjligen kan
man från principiella utgångspunkter
fundera över, varför resterna av denna
gigantiska våldtäkt på naturen efter 200
års skogligt restaureringsarbete tillmäts
så stort intresse från naturvårdens och
kulturminnesvårdens sida att den till
varje pris skall bevaras.25

Den verkligt stora sillfiskeperioden
inföll i Bohuslän mellan åren 1752-1808,
där toppen synes ha legat på 1780-ta-
let.26 Folk strömmade till fiskeskären

Sillen
Den exportprodukt, vilken med stor san-
nolikhet haft störst skoglig betydelse är
sillen. Inteför att själva fångsten krävde
en massa träbåtar utan för att så många
människor under så lång tid vistades
på fiskeskären. De behövde nämligen
ved till värme och matlagning. Dess-
utom är det självklart så att tunntill-
verkning och ännu mer trankokning
aktivt bidrog till trycket på skogs-
resurserna.

Det biologiskt mest spännande med
sillen är dess periodiska uppträdande.
Lindner kunde via historiskt material
dokumentera nio olika sillfiskeperioder
mellan åren 971 och 1912.23 Varaktig-
heten synes ha varierat mellan 20 och
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och här inräknades enligt Lindner på
1780-talet 220 000 invånare, en siffra
som dock enligt den officiella befolk-
ningsstatistiken är minst 100 000 indi-
vider för stor.27 Orsaken till denna dif-
ferens bör utredas, då den är av funda-
mental betydelse om man vill räkna på
virkesåtgången. Under toppåren synes
338 000 tunnor salt sill ha skeppats ut.
Till detta skall läggas att 430 tran-
kokerier levererade 120 000 tunnor tran,
en framställnig som minst krävde
150 000 m3 ved.28 Även saltkokning har
tärt på kustens virkestillgångar. Denna
verksamhet, som historiskt är ganska
dåligt belagd, synes dock ha uphört vid
tidpunkten för det stora sillfisket.29

En mycket löslig kalkyl över ved-
åtgången under 1780-talet på de bohus-
länska fiskeskären torde ge ett husbe-
hovskvanta av omkring 500 000 m3, till
vilket skall läggas trankokningens be-
hov. För tillverkning av tunnor och bå-
tar krävdes ytterligare stora kvantite-
ter. Om befolkningssiffran från Lind-
ner håller streck är det inte osannolikt
att man kan ha haft en f örbrukning av
800 000 m3sk. Det kan nämnas att vid
den första riksskogstaxeringens slut var
den årliga tillväxten i Bohusläns skogar
380 000 m3sk per år. Idag har motsva-
rande belopp stigit till omkring1miljon
m3sk.30 Det borde vara en lockande upp-
gift för en skogshistoriker att ge sig på
källmaterialet till det stora sillfisket och
beräkna dess möjliga inverkan på skog
och natur. Om mina skattningar till sin
storleksordning är något så när rimliga,
innebär nämligen dessa att sillfiskena i
hög grad varit en bidragande orsak till
att skogen raserades.

vara värdefullt att se hur t ex exporten
ser ut från importörens synvinkel. Un-
der delar av perioden 1799-1815 upp-
rätthöll England med en hel del uppoff-
ringar sin mot Napoleon riktade kon-
tinentalblockad. Grunden for denna lik-
som för imperiets sammanhållning var
flottan. Denna krävde i sin tur en massa
virke. Under den aktuella perioden sy-
nes man årligen ha importerat 270 000
m3 virke, vilket märkligt nog är exakt
1% av den mängd man tog in 1985.31
Försöker man analysera varifrån Stor-
britannien hämtade sitt virke, så finner
man att 25% av barrsortimenten kom
från USA/Canada (se figur 4). Inte mind-
re än 45% togs från de Baltiska sta-
terna inklusive delar av Polen och nu-
varande Ryssland. Norge bidrog med
19% och skeppningen från Sankt Pe-
tersburg i Finska viken med 6%. De
resterande 5% kom från Sverige, före-
trädesvis Västkusten. Den fråga man
ställer sig vid åsynen av dessa siffror
är, varför den närbelägna svenska kus-
ten hade så litet att ge? Var bristande
flottledsrensning av Göta älv, Orekils-
älven samt de halländska floderna en
bidragande orsak? Eller berodde det
blygsamma svenska bidraget på att man
aktivt hindrade skogsnäringen från att
utvecklas? Införandet av höga svenska
tullar samt försök att monopolisera ex-
porten till svenska kölar kan, liksom
Englands värnande om sina kolonier i
Canada, ha varit hämmande faktorer i
en sund affärsutveckling.32 Det skulle
onekligen vara intressant att få se hela
Västeuropas skogshistoria granskad
med samma glasögon. Många pusselbi-
tar till sådana egendomligheter som vi-
sas i figur 4 skulle då säkerligen falla
på plats. Transportekonomiskt lär det
nämligen ha varit fem gånger så dyrt
att hämta virke från Canada jämfört
med från Västkusten.

Englands virkesimport
Historisk forskning, inklusive skogs-
historisk sådan, är inte sällan nationa-
listisk och enögd. Ibland kan det därför
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Figur 4. Englands uirkesimport 1799-1815 enligt Albion 1926.

land, vilket tyder på att bohuslänningar-
na fiskade, medan hallänningarna be-
drev handel och sjöfart. I ett annat ar-
bete om Västkustens allmogesjöfart har
Sandklef översiktligt behandlat samban-
det mellan virkesförsöijning och skepps-
byggande i perioden 1650-1800.34 Han
påträffade ett mycket stort antal tings-
mål mellan olika skeppare och en i norra
Halland anställd hejderidare. Den se-
nare beivrade brott mot skogslagarna
efter det att Halland fr o m 1683 på-
tvingats svensk lag. Ek och i några fall
kämfuru är utgångsmaterial vid båt-

Skepp och skog
En sista aspekt på handel. Ovan har det
triviala påståendet framförts att utveck-
ling av skeppsbyggnadstekniken är en
grundförutsättning for handel med om-
världen. Det finns i litteraturen en hel
del disparata uppgifter om de senaste
århundradenas sjöfart, såsom att 15
platser i nordvästra Skåne haft små båt-
varv under perioden 1661-1769 och att
virket antagligen kom från Hallands-
åsen.33 Enligt samma källa fanns i Bo-
husläns register för perioden 1650-1800
261 fartyg upptagna mot 1 263 i Hal-
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byggandet, vilket oftast sker på lämplig
plats efter kusten. Mera sällan uppträ-
der egentliga varv. Man får t ex reda på
att skepparen Biörn Håkanson i Plom-
hult inköpt 33 ekar samt 44 stycken
plankor, när han år 1689 byggde sitt
skepp S:t Jörgen om 60 läster.

Det är min uppfattning att en skogligt
kunnig person genom systematiskt ar-
bete i arkiven under ett eller annat år
skulle kunna få ut mycken ny informa-
tion av skiftande art om skeppsflottans
virkesbehov. Området är närmast helt
obearbetet sett ur skogshistorisk syn-
vinkel.

vet som de i särklass värst drabbade.
Man kan dock geografiskt följa krigs-
händelserna från slaget vid Foteviken
år 1134 i söder till en träffning utanför
Strömstad år 1808 i norr. I de flesta fall
berördes blott ett fåtal personer och in-
greppen i naturen blev helt försumbara.
Men alla dessa skärmytslingar bidrog
till mytbildningen. Speciellt under det
romantiska 1800-talet uppträder en hel
del sådana. Bohusläns historiker fram-
för andra, prästen Axel Emanuel Holm-
berg beskriver exempelvis de norska
birkebeinernas uppträdande omkring
1175 på följande vis. De kom ursprung-
ligen frän södra Bohuslän, men utveck-
lades till en ” vild röfvarehord” , vilken
inte drog sig för rov i den egna hembyg-
den. De blev därför föijagade till ” de
djupa skogar, som den tiden klädde Nor-
ges sydöstra gräns, och der de icke ägde
annat till lifnäring än bark, bär och
björklake”.36 Vid en träffning blev de
flesta nedhuggna och ” de öfverblefne
måste åter, lika vilda djur, söka sitt
skydd uti skogarnes djup” . Den bild,
som här tecknas av skogen var vid tid-
punkten ifråga ganska allmängiltig.
Man må förmoda att den rymmer gene-
rationer svenskars syn på skogen, om
än denna verbalt kunde uttryckas lite
olika.

Från medeltid känner vi till att Han-
san år 1368 brände Marstrand, Kung-
älv, Hisingen och 15 kyrksocknar.37 Men
av detta kan vi inte dra annan slutsats
än att anlagda bränder tidigt var ett
mycket verksamt medel för att skada
motståndssidan. Populariteten tilltog
med krigskonstens utveckling och
våldsamheterna kulminerade under den
s k Brännefejden 1612. Då synes 3 000
gårdar i Bohuslän ha bränts ned. Ge-
nom att kombinera studier i Krigsarki-
ven med domboksmaterial, tror jag att
man skulle kunna utvinna ny och in-

Krig
Skogshistoriskt är krig och krigiska
förvecklingar intressanta från åtmins-
tone två utgångspunker. Genom att
fientlig uppmarsch oftast skedde genom
skogen eller att den under ofärd kunde
tjänstgöra som skydd för de angripna
fick skogen sig påklistrad ett drag av
opålitlighet. Dessa kollektiva och mycket
långvariga erfarenheter av skogens stra-
tegiska betydelse i samband med anfall
eller försvar har säkerligen bidragit till
att svensken förr betraktade vår nu vik-
tigaste naturresurs med avsky.35 Den
andra aspekten på kriget är reell. Ge-
nom att bränna fientligt territorium tor-
de skogstillståndet åtminstone tillfälligt-
vis ha påverkats.

Riksbildningen i de nordiska länderna
kom sent. Speciellt gäller detta Sverige.
Det är därför inte förvånande att man
århundrade efter århundrade i medel-
tida källor kan följa krigiska förveck-
lingar mellan olika partibildningar.
Bakom dessa händelser anar man kam-
pen om naturresurserna och möjlighe-
ten att beskatta dessa. Utan att vara
” orättvis” måste man nog utpeka områ-
dena kring Göta älvs utlopp i Västerha-
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man öka arbetsinsatsen till sjöss. Gick
inte detta blev svält och sjukdomar den
mekanism, som återställde balansen.
Alternativt fick en del av befolkningen
bryta upp och söka ny utkomst inom
något jungfruligt område. När samtliga
sådana var ockuperade av människan
återstod två strategier för överlevnad.
Antingen ålade man sig barnbegräns-
ning, vilket är ytterst ovanligt, eller
också tvingades man effektivisera
livsmedelsf örsörjningen genom intro-
duktion av ny teknik. Men på vaije
tekniknivå finns en balanspunkt mel-
lan produktion och antalet munnar
denna kan mätta.

Lantbrukets utvecklingefter Västkus-
ten avviker inte det minsta från detta
skissartade mönster. Under uppgångs-
perioder överexploateras skog och hav,
vilket leder till problem. Antalet män-
niskor reduceras och skogen får tillfälle
att återhämta sig. Så går det hela i
vågor där det kan förlöpa några hundra
år mellan topparna.

Specifikt för Västkusten var de om-
fattande ljunghedarna. Sådana fram-
trädde tidigt på många håll i södra
Sverige men ingenstädes nådde de en
sådan utbredning som i Halland och
Bohuslän. Förklaringen till detta är san-
nolikt närheten till havet, som genom
sin stora potential kunde forsöija en
stor befolkning. Därmed kunde man
överleva pä ljunghedens låga produk-
tion och vidmakthålla dess utbredning.
Ett överförande av en skog till en hed
innebär nämligen att produktionen
minskar. Enligt den teori som skisse-
rats ovan skulle detta i sin tur leda till
sjukdomars uppträdande, varefter be-
folkningen reducerades och skogen åter-
tog sin rättmätiga plats. Att så inte blev
fallet på Västkusten berodde på havets
tillgångar. Efter 1830-talet har konst-
gödningen hjälpt upp systemet och ny

tressant information om västkustbomas
bruk av skog i ofärdstider. Visserligen
har historiker visat att skattekraften i
en av krig drabbad bygd brukar vara
återställd efter tio år.38 Men man borde
åtminstone kunna räkna lite på hur
trycket på skogen ökar, när man tvingas
bygga nytt i den omfattning som talet
ovan indikerar.

Bönder
Den person som utan gensägelse dragit
störst nytta av Västkustens skogar är
naturligtvis bonden. Han är också den
som haft den särklassigt största inver-
kan på skogsekosystemen. Såväl i käl-
lorna som i de kulturhistoriska verken
är dessvärre denne bonde närmast helt
anonym.

Han bosatte sig i historiens gryning
en bit från kusten, dock så nära att han
utan besvär kunde exploatera havets
tillgångar. Han bröt mark och delade
upp kustterritoriet med sina likar. Ett
system utvecklades i vilket boskap och
hav stod som garanter for en balanse-
rad utveckling i kretsloppets tecken.
Från åkern fick bonden brödsäd. För att
kunna odla denna krävdes innan konst-
gödningens entré tillgång på kreaturs-
gödsel eller kompost från tång och fisk.
Vintertid fodrades kreaturen med hö
och löv från ängen. I vissa fall fick en
del djur gå ute på heden året runt. En
normalgård efter Västskusten bestod av
3 hektar åker, 15 hektar äng och 50
hektar skog och utmark. Skogen fung-
erade tillsammans med havet som sys-
temets regulator. Genom vittring och
upplagring av vittringsprodukterna i
skogsmarkens växter kunde dessa ex-
ploateras via djuren och transporteras
hem till åkern. Om systemet överex-
ploaterades blev konsekvensen på sikt
sämre tillgång på mat. Ibland kunde
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Ljunghed med riklig enbuskvegetation. Kronoparken Gallåsen i september 1908.
Foto: Edvard Wibeck.

energiteknik medfört att vi kan försörja
en avsevärt större befolkning än tidi-
gare. Men systemet är ingalunda i ba-
lans så länge viförbrukar ändliga, fossila
energitillgångar.

Det finns en hel del goda beskriv-
ningar av bonden och hans skogs-
utnyttjande. Johan Lindners historik är
outstanding när det gäller riklighet på
detaljkunskap. Men verket saknar över-
blick och sammanfattningar. Bondens
roll blir bitvis något dunkel och perifer.
Gösta Frammes beskrivning av Vätte
härad är den bästa moderna framställ-
ningen av västkustbonden och hans
skogsutnyttjande. Men den är dessvärre
inte skriven ur skogens perspektiv.39

Thorbjörnsson m fl har genom ingå-
ende arkivstudier lyckats beskriva för-
hållandena på Nääs slott i Skallsjö

socken, varvid man får goda inblickar i
utmarkernas roll för människors över-
levnad.40 Dessutom har detta verk en
fördel i sitt delvis ekologiska synsätt.

Det finns givetvis en mängd arbeten i
vilka utmarken och skogen skymtar
förbi och ibland tom ges huvudrollen i
handlingen.41 Men det vore spännande
att få ta del av en modern, ekologiskt
påverkad beskrivningav den västsvens-
ka skogen och dess roll i det mänskliga
hushållet. Framför allt vore det av värde
om någon ville göra en del virkesbalan-
ser och närmare undersöka orsakerna
till 1800-talets skogsbrist. Ljungheden
borde bli föremål för en egen monografi.42

Skogsvård
Det råder knappast någon tvekan om
att den misshushållning med skog, som
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alla nyheter först. Det är därför på intet
vis förvånande att vi här finner de tidi-
gaste notiserna om export av skogs-
produkter, de äldsta båtarna och de för-
sta vattensågama. Här har vi givetvis
den tidigaste bebyggelsen och därmed
deförst utslitna ekosystemen. Till Väst-
kusten kommer deförsta skotska virkes-
exploatörema och här utvecklas och kon-
strueras också en hel del träbearbetande
maskiner. Skogsvård debuterar tidigt
på Västkusten, där den verksamhet som
sä småningom symboliseras av namnet
Skogssällkapet i ordets egentliga bemär-
kelse är unik. Bakom dessa antydda fö-
reteelser skymtar bonden på sin eviga
vandring mellan utmark och åker eller
mellan den senare och havet. Sam-
existensen har inte alltid varit harmo-
nisk, snarare tvärtom, då ” kretsloppet”
aldrig fungerat.

Idag brottas vi med nya, intressanta
skogs- och naturvårdsproblem, i en
match där ordet hot eller ordsamman-
sättningen biologisk mångfald må rubri-
cera det hela. Bakom detta skymtar
människans ständiga kamp med de
existentiella frågorna, vilka dessvärre
inte kan lösas med skogshistorisk forsk-
ning. Men resultat från denna kan ge
lite insikter och sannolikt en hel del
tröst hos den som förmår uppfatta na-
turens oändliga möjligheter att parera
mänskligt utnyttjande.

på Västkusten tidigt gav upphov till kala
berg och ljunghedar fungerat som en
katalysator för olika skogsvårdsidéer.43

Med start i mitten av 1840-talet påbör-
jades den mödosamma, nästa hundra-
åriga vandringen att göra Västkustens
av ” ålder kala marker” skogbärande.
Först ut i spåren var hushållningssäll-
skapen, vilka så småningom följdes av
stat och landsting. Märkligast av allt är
dock de många privata föreningar och
sällskap, vilka efter 1870 bildas med
syfte att beskoga omgivningarna. Till
dessa skall fogas en rad privatpersoner,
vilka ideellt engagerade sig för ”skogs-
saken” . Det år 1912 av Edwin Ohlsson
skapade Skogssällskapet har i hög grad
kommit att symbolisera denna rörelse.

Det vore intressant om någon från ett
idéhistoriskt perspektiv ville granska
den ovan antydda skogsvårdsrörelsen
och jämföra med förhållandena i övriga
Nordsjöländer. Lika intressant vore att
få en redogörelse av vad främst Skogs-
sällskapets verksamhet betytt för be-
rörda bygder.

Avslutning
Jag har i mitt föredrag pekat på vilka
stora möjligheter som förefinns att med
utgångspunkt från västsvenska förhål-
landen genomföra och fullfölja skogs-
historiska studier. Västkusten är Sveri-
ges ansikte mot Europa. Hit kommer

44
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