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Exkursionsreferat 1993

I. ” Från 1700-talets ene-
fälader och surskogar
till dagens rekreativa
storskog” . Fulltofta i
Skåne den 11 maj.

Till årets vårexkursion på Fulltoftasko-
gama mellan Höör och Hörby hade 65
personer infunnit sig, bland dem tre
medlemmar av det danska ”Skovhisto-
risk Selskab” . Exkursionen ägde rum i
samordning med Skogssällskapets för-
valtning i Mölleröd och leddes av jäg-
mästarna Lennart Hildingsson och An-
ders Paulsson.

Om historiken över Fulltoftaskogar-
na, både den allmänna med de skiftande
ägarförhållandena och den rent skogliga
fram till dagsläget, kan läsas på annan
plats i detta nummer i en fullödig arti-
kel av Lennart Hildingsson. Exkursio-
nen skulle, förutom de historiska aspek-
terna, även belysa dagens frågeställ-
ningar: hur man från början av 1900-ta-
let omvandlade enefäladerna och sur-
skogarna till produktiv skogsmark, och
hur man idag lyckats göra Fulltoftasko-
gen till ett rekreationsområde for jäkta-
de nutidsmänniskor. En skog där man
återställt våtområden i den bibliologis-
ka mångfaldens tecken och samtidigt
beaktat det produktiva skogsbrukets
krav.

skåpet till Ramtorp, ett gammalt torp
som renoverats och nu åter bebos och
brukas. Under färden passerades väldi-
ga gamla bokar, som under goda ollonår
drar till sig tiotusentals bergfinkar på
deras flyttning söderut. Torpet ligger i
ett landskap präglat av 1800-talets jord-
och skogsbruk, men de förändringar
som skett under värt sekel i avseende på
metoder och målsättning. Trädslags-
blandningen hade skiflat så att granen
ökat pä bekostnad av lövträdsandelen
av bok och ek.

Per buss förflyttade man sig till Övar-
röd, där en gammal lagård byggts om till
samlingslokal. Här avät man fältlunch
och underhölls av ”Svedjetorparn” , som i
tidsenlig klädsel gav sällskapet erin-
ringar om ” förr i tiden” med jämförelser
om vår samtid.

Vid Mjälaströ gavs exempel pä en del
av dagens målsättningar i Fulltoftasko-
gen. Här vill man återställa de enefäla-
der vilka man tidigare bekämpat, och
där nu enen nästa försvunnit under vi-
debuskar, björk- och aspsly. Likaså vill
man låta kärrstråk och igenvuxna diken
återge landskapet karaktären av be-
ständig våtmark till fromma för vatten-
växter, änder, vadare och småfåglar.

Bokens roll i dessa skogar förevisades
vid Stora Akarp. Här avverkades av
Bränslekommisionen ett överårigt bok-
bestånd som brännved under de svåra
åren efter första världskriget. Gagnvir-
kesträden kunde därefter tas ned och
försäljas till Australien som kölämnen
för 1000:- per träd. Boken är fortfaran-
de ett trädslag att räkna med i Fulltof-
tas skogsbruksplaner. Gamla betesha-

Deltagarna hälsades välkomna av
Anders Paulsson vid den s k Råttefäl-
lan, en öppen plats vid riksväg 13, vil-
ken iordningställts som parkering för
friluftsfolket som här har drygt 2000 ha
strövområde. I det vackra vårvädret
med sol och svaga vindar vandrade säll-
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fastigheten men som har sin själ däri.
Därefter började vår skogsvandring.

Exkursionsledare var skogsinspektör
Thore Pettersson vid Svenljunga skogs-
bruksområde. Han hade sammanställt
ett rikhaltigt material rörande fastighe-
tens och bygdens skogshistoria. Första
punkten på programmet handlade om
förutsättningarna för virkesförsäljning
omkring sekelskiftet. Av ett kontrakt
från oktober 1900 framgick att all skog
på ett 15 hektar stort område försåldes
till Mölveby AB för 2650 kr. Någon upp-
gift om kubikmassan finns överhuvud
taget inte, men bifogat finns ett brev
från köparen till säljaren: ”Skulle det in-
te bli någon aftar af så fordrar jag 60 kr
för räkningen” . Att säljaren befann sig i
klart underläge är tydligt nog. För öv-
rigt kunde dokument visas att en annan
köpare två år tidigare bjudit 700 kr for
samma avverkningsrätt och att Mölveby
även lagt ett bud på hela fastigheten.
Då lyckades man motstå frestelsen från
de pekuniära locktonerna och fastighe-
ten förblev i släktens ägo.

Under vandringen, som bjöd på det
mesta som finns att se på ett enskilt
skogsbruk, diskuterades virkesråvaru-
kvalitet efter avverkning och återbe-
skogning. Forskningschef Tomas Törn-
kvist, Södra Skogsägarna, redogjorde
för vad framtiden bär i sitt sköte röran-
de kvalitetskrav. I samband med det vi-
sades exempel på träd som uppenbarli-
gen varit undertrycka plantor när sko-
gen avverkades år 1900. Deras kvistig-
het borde ge lärdomar for framtiden.

Föryngringssvårigheter var en punkt
där meningsutbytet om nyttan av hjälp-
plantering blev synnerligen livligt. Till
sist tog Tomas Tömkvist åter upp kvali-
tetsfrågan när vi kom in i ett område
med inägor och hagar som planterats
1960-62. Förutom kvistar och årsrings-

gar omvandlas till vackra bokbestånd
genom god och omsorgsfull skötsel.

Hur man tidigare kunnat omvandla
en enefalad till produktiv skogsmark
gavs exempel på vid Häggenäs-Nunäs
falad. I seklets början var här en tätvux-
en enefälad på 125 ha, betad under år-
hundraden, och idag står här ett vackert
granbestånd. Igenplanteringen, som var
mycket svår i de täta buskagen, påbörja-
des 1934 och fullföljdes under en treårs-
period och har sedan utvecklats väl.

Dagen slutade där den börjat - vid
Råttefällan, för dagen ogillrad enligt
ledningen. Alla var ense om att de hade
fått en sakkunnig, bred och rolig över-
sikt av århundradens skogshistoriska
skeenden och vad skogsskötsel med god
planering och biologiskt kunnande kan
åstadkomma med utarmade och van-
skötta skogsområden. De båda exkur-
sionsledarna och deras medarbetare av-
tackades för en härlig dag.

Carin Ehrenberg

II. ” Hundra år i en skogs-
gårds historia” .
Häljebo i Håcksviks
socken, Sjuhäradsbyg-
den. 10 augusti.

Häljebo 1:2 är en skogsfastighet belägen
i södra delen av Sjuhäradsbygden i Väs-
tergötland. En morgon i augusti samla-
des ett 40-tal medlemmar av Skogshis-
toriska Sällskapet vid Svenljunga kyrka
i och för en exkursion på ovanämnda
skogsfastighet två mil från mötesplat-
sen.

Väl framme hälsade där oss välkom-
na markägaren Per-Gunnar Isaksson,
som är en värdig representant för den
växande grupp skogsägare som ej bor på
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redogjorde for sina forskningar om Mo
och Domsjös skogsbruk mellan åren
1900 och 1979, vilka ligger som grund
till hans bok. Särskilt tryckte han på
den betydelse som skogsvårdschefen
Mauritz Carlgren haft för den skogs-
värdsliga utvecklingen inom bolaget.

Delar av Andréns bok diskuterades
sedan av länsjägmästare Bo Axelsson
med avseende på skogsvårdslagstift-
ningens utveckling, och dar det fram-
kom att sämjan ej alltid varit den bästa
mellan bolaget och skogsvårdsstyrelsen.
F skogsdirektören Sven Embertsén jäm-
förde utvecklingen inom MoDo och sitt
eget revir inom SCA. Båda uttryckte sin
stora beundran för det forskningsarbete
som Thorsten Andrén nu fört i hamn.

Följande morgon, den 3 sept, inleddes
med en redogörelse för MoDo av idag
och i framtiden av direktör Tore Erkén,
varpå man embarkerade en buss för
transport till Klocken, dagens egentliga
utflyktsmål. Vid Domsjö, närmare
bestämt vid Genesmon, gjordes ett up-
pehåll. Här har nämligen arkeologer vid
Umeå Universitet grävt ut en stormans-
bondgård från järnåldern. Anläggning-
en demonstrerades med utsökt pedago-
gisk finess av Lena Edblom, arkeolog
och kulturvetare. Man häller på med att
uppföra en sann kopia av denna gärd,

där man skall kunna demonstrera hur
livet i många aspekter tedde sig för våra
förfäder för 2000 år sedan. Aven om vårt
besök här inte kan direkt hänföras till
skogshistoria, så gav det deltagarna ett
välbehövligt djupperspektiv pä historia
i stort och den norrländska historien i
synnerhet.

Under den första färden berättade
Thorsten Andrén och förvaltare Karl-
Erik Södersten den spännande berättel-
sen om MoDos utveckling från Mo såg
till dagens storindustri. Väl framme vid

bredder fäste han vår uppmärksamhet
pä tjurveden som i dessa bestånd blir ett
svårt kvalitetsproblem. I detta område
växte även en del vackra ekar. Att de
fanns kvar var mormor Julias förtjänst.
” Morfar vågade helt enkelt inte hugga
ned dem” , sa Per-Gunnar. Ett exempel
pä beslutsprocessen i det enskilda
skogsbruket?

Kulturhistoria i skogen fick också sin
plats. Lämningar efter två kvarnar med
kvarliggande stenar och en kvarndamm
fanns påområdet och vid denna hade
ägaren lämnat ett stycke skog orörd för
framtiden.

Under hela vandringen hade regnet
hängt i luften och först när vi bänkat oss
vid ett långbord under ett uppspänt
pressenningstak bröt det loss i ett häf-
tigt skyfall. Arrangörerna prisades för
utsökt ” timing” . Efter kyckling och bröd
framförde Carin Ehrenberg vältaligt del-
tagarnas tack till arrangörerna för en gi-
vande och väl genomförd exkursion.

Sven Arnell

III. ” Thorsten Andrén, Mo-
Do och urskogen vid
Klocken” . Alfre^shem
och Klocken, Ånger-
manland. 2-3 septem-
ber.

Septemberexkursionen var tillkommen
som en gärd av heder för Thorsten An-
drén, MoDos trotjänare och förre skogs-
direktör. Med detta för ögonen samlades
ett 25-tal medlemmar av Skogshistoris-
ka Sällskapet aftonen 2 sept i MoDos lo-
kaler i Alfredshem.

Man ägnade kvällen till en genom-
gång av Thorsten Andréns år 1992 ut-
givna bok ” Från naturskog till kultur-
skog” , och den nu 82-årige författaren
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Klocken bjöds deltagarna på en suverän
faltlunch.

Klocken är ett reservat som Mauritz
Carlgren avsatte på 1920-talet. Bestån-
det hade uppkommit efter en brand före
1650, varpå det har brunnit minst två
gånger till. Det ackumulerade förrådet
uppgår till 453 nfsk och medelproduk-
tionen efter senaste branden har beräk-
nats till 2,8 nrisk ha/år. Strax intill den-
na ” urskog” ligger MoDos äldsta skogs-
produktionsyta, anlagd 1904. Efter kal-
avverkning och hyggesbränning åter-
såddes marken med tallfrö. Totalpro-
duktionen fram till 1993 uppgick till 411
m2sk med en medeltillväxt av 4,6 nfsk.
Genom modem beståndsvård har man
på marker som Klockens fått ut 40% me-
ra virke av bättre kvalitet. Detta initie-
rade dagens tema: Vilka skador på natu-
ren kan inregistreras till följd av skogs-
bruk? Eller: Vilka värden skyddas ge-
nom ett reservatsavsättande. Diskussio-
nens vågor gick, som vanligt i dessa
sammanhang, mycket höga och de olika
ståndpunkterna understöddes av analy-
ser. Man kunde dock enas om konstate-
randet att ingreppen i ekosystemet till
följd av skogsbruk var ringa när det
gällde högre växter och djur. Däremot
uttryckte många åsikten att ett reservat
befrämjar mångfalden i tjen smärre flo-
ran och faunan.

Då tiden började lida sammanfattade
vår ordförande, landshövding Ingemar
Öhm, dagens diskussioner och påtalade
den stora roll Skogshistoriska Sällska-
pet kan spela, då medlemmarna for ut
sina kunskaper i samhällsdebatten.
Thorsten Andrén fick som en ringa er-
känsla for sin mästerligt arrangerade
exkursion mottaga en bok som beskriver
länets historia under landshövding
Öhrnskiölds dagar.

IV. ” Med Skovhistorisk
Selskab genom
Småland. Exkursion
den 25-26 september.

För att vidga Skogshistoriska Sällska-
pets kontakter hade styrelsen beslutat
inbjuda vår danska systerorganisation
Skovhistorisk Selskab till exkursion. En
sällsynt kall och blåsig septemberlördag
infann sig ett 30-tal danska gäster un-
der ledning av sin ordförande, Kirstin
Olesen, på herrgårdsplanen framfor Hu-
seby slott.

Den pedagogiska intentionen var att
belysa den svenska skogshistorien med
utgångspunkt från markägaren, dvs
bonden, friherren, bolaget, staten o s v.
Tyvärr gick det inte att börja i rätt ord-
ning i utvecklingskedjan, utan vi fick
bölja med skogens roll for sjömalmens
förädling vid masugnen i Husebv med
rötter i stormaktstiden.

Jägmästare Tommy Knutsson, Do-
män AB, redogjorde for statsskogsbru-
kets utveckling i Sydsverige samt den
nuvarande förvaltningen av Huseby. 1
en tillbakablick berördes under rubri-
ken ”Trolöshet mot huvudman” den upp-
märksammade s k Husebyaffaren, då
egendomens skogförråd nästan betrak-
tades som allemansrättsligt tillgänglig.
Kommunalrådet L-E Gustavsson berät-
tade om Alvesta kommun och betonade
värdet av Husebys industriminnen för
turismen. Därefter bjöd kommunen på
lunch i slottsmatsalen.

Under eftermiddagspasset demon-
strerade jag en kolmila samt visade på
det resultat som modern beståndsvård i
samband med bruksdrift åstadkommit.
I detta fall beundrades vackra slutav-
verkningsbestånd av tall uppkomna ef-
ter sådd. Denna vackra skog används
numera som välgörande rekreationsom-
råde.Lars Kardell
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Rappe-von Schmiterlöwska Stiftel-
sens egendom Tegel var nästa punkt på
programmet. Delar av den gamla herr-
gårdsparken har numera överförts till
skogliga försök. Här diskuterade vi
skogs- och parkhistoria i angenäm om-
givning samt berörde Tegelparkens ve-
tenskapliga verksamhet.

Efter övernattning i Växjö styrde vi
söndagens utflykt mot Lädja, en by tre
mil norrut. Landsantikvarie Karl Johan
Krantz tog emot pä gårdsplanen till sin
ägandes gård. Han ledde oss på en tur
genom sina egna och grannars marker
och vi fick oss till livs en fascinerande
beskrivning av hur bonden genom 2500
år brukat de nejder vi hade för ögonen.
Ett av de mest spännande dragen i det
småländska är de nästan allenstädes
närvarande hackerören, vilka är rester
av brons- och järnålderns odlingar. San-
nolikt var en betydligt större andel av
den småländska marken för 2000 år se-
dan ockuperad av bonden än den varit
sedan dess. Det finns inte många hektar

skog i Värend som inte saknar kultur-
minnen.

Exkursionen avslutades med ett be-
sök vid Kronobergs slottsruin i Växjö,

där historieprofessor Lars-Olof Larsson
bl a redovisade skottlistorna från Vasa-
tidens jägare. Det framgick av dessa att
kronhjorten i mitten av 1500-talet var
vanlig i dessa trakter. Därefter berätta-
de han om 1600-talets skogslandskap
som tydligen innehöll försvarliga delar
bok- och ekskog, vilka idag till stora de-
lar ersatts av gran. Till slut redovisade
professor Larsson sin kända tes, att sko-
gen under självhushållets dagar varit av
ett helt annat värde än vad vi varit vana
att tilldela den.

Genom ” sponsring" från Alvesta kom-
mun, Rappe-von Schmiterlöwska Stif-
telsen samt SLU:s institution för skoglig
landskapsvård, kunde Skogshistoriska
Sällskapet visa hyfsad gästfrihet, åt-
minstone till 50 % av sedvanlig dansk
standard.

Lars Kardell
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