
Exkursionsreferat
tre huvudgårdar (Johannishus, Wambåsa
och Edestad), samt en industritomt ( tidi-
gare sågverk). Johannishus godsförvalt-
ning AB driver bolaget, har nyttjanderätt
till hela fideikommisset och ansvarar för
skötsel och vård av dess byggnader.

Dagen fortsatte med transport i bilar
söderut till Tromtö Herrgård nära kusten.
Gammal bokskog en gång uppkommen
genom naturlig föryngring efter markbe-
arbetning av ollonsvin är det domineran-
de träslaget i området. En del av skogen
är avsatt som naturreservat och förslag
Finns från naturvårdshåll att utöka reser-
vatet. För övrigt utnyttjas den till stor del
som betesmark.

Skötsel av ett ädellövträdsområde, där
många intressen skall jämkas samman
som i det här fallet, medför fler problem,
konflikter och avväganden än vad som
vanligen förekommer. Under rundvan-
dringen genom bestånden rörde sig dis-
kussionerna om alternativa skötselmeto-
der såsom gallring plus markbearbetning
under ollonår, succesiva ljusinsläpp under
en 20-årsperiod, avverkning av skärm i
olika etapper. Målet är att få fram grova
dimensioner av god kvalitet. Vissa år är
det svårt att få upp nya bokplantor på
grund av omfattande viltskador (hjort,
rådjur, hare, möss) samt insekts- och
svampangrepp. Detta inverkar naturligtvis
menligt på tillväxt och kvalitet. Frost-
och torkskador på unga plantor är andra
störningsmoment man måste räkna med..

I denna del av Blekinge är boken sedan
gammalt det förhärskade trädslaget, som
har bibehållits på stora arealer trots skif-
tande ekonomiskkt utbyte under tidernas

Skogshistoriska Sällskapets
vårexkursion i Blekinge

Av Carin Ehrenberg

Exkursionsledare: Hans G. Wachtmeister
och Magnus Rooth
18 maj

Den 18 maj 1994 samlades
ett trettiotal medlemmar av
Skogshistoriska Sällskapet
i parken till Johannishus
Slott någon mil väster om

Karlskrona.

En exkursion på gammal klassisk löv-
skogsmark väcker förväntan och dagens
tema "Godsmiljöns styrning av kultur-
landskapets historiska utveckling” lovade
intressanta uppgifter och intressanta dis-
kussioner.

Efter välkomsthälsning av exkursions-
värden Hans G. Wachtmeister, VD för
Johannishus godsförvaltning AB, inbjöds
vi till rundvandring i slottet. Där fick vi
del av dess historia och framför allt av
den stora porträttsamling, som gav en
levande bild av de personligheter inom
familjen Wachtmeister, som under drygt
tre sekler varit knutna till godset.

Johannishus fideikommiss stiftades
1712 av amiralgeneralen Hans Wacht-
meister genom sammanslagning av tre
fastigheter, senare genom köp och byten
utökade till en väl arronderad areal på
drygt 8 515 ha, varav produktiv skogs-
mark 6 487 ha. Godset består numera av
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lopp. De senaste årens skogspolitik har
gynnat ädellövskogen och därmed boken
såväl ekonomiskt som landskapsmässigt.

För- och nackdelar med lövskogsbruk
diskuterades fortlöpande under dagen
med utgångspunkt från de uppgifter och
det siffermaterial, som exkursionslednin-
gen i rikt mått tillhandahöll. Virket värde-
ras för närvarande högt då det är rötbe-
ständigt och har hög densitet. Det ger nya
sortiment för marknadens behov och
kostnaderna vid självföryngring är dessu-
tom rimliga.

Ett bokbestånd är ett uppskattat inslag i
naturen både som monokultur och som
biandbestånd med exempelvis ek och
gran. Nackdelarna är bokens långsamma
tillväxt och långa omloppstid, de dyra
anläggningskostnaderna där sådana är
nödvändiga, de ofta förekommande vilt-
skadorna samt svårigheterna att lägga om
avverkningsmetoder och rutiner. Boken
kräver dessutom goda mark- och klimat-
förhållanden.

Ett naturreservat är ett intrång på ägan-
derätten och inskränker ägarens frihet, när
det gäller val av skötselmetoder och övrig
planering för framtiden. Smidiga kompro-
misslösningar är nödvändiga. Ett naturre-
servat kan vara tungarbetat och medför
ibland stort slitage på mark och växtlig-
het. Fördelarna är det skydd det ger åt
fauna och flora i många fall samt dess
värde som dokumentation av olika skeden
i beståndens utveckling. Dessutom ger det
allmänheten god insyn i hur naturvård
kan bedrivas och tillfälle lära känna natu-
ren och dess växlingar med årstiderna.

På den närbelägna Tromtö Herrgård
bjöd värdfolket på en högt skattad fält-
lunch i anrik miljö. Herrgårdens huvud-
byggnad utnyttjas sedan generationer av
medlemmar av släkten Wachtmeister som
sommarhus. Det är en vacker byggnad i
italiensk casinostil med anor från 1600-
talet (ombyggd 1834) och ligger inramad

av höga lövträd på en halvö i havsbandet.
Nästa exkursionspunkt, Edestad, ägna-

des det "blekingska granproblemet"
(döende havsnära granskog), som de
senaste åren verkligen blivit ett problem
och nödgat många skogsägare att lägga
om sina skogsplaner. Den svenska granen
kom ju relativt sent till våra sydsvenska
kustlandskap och har på vissa marker
visat sig vara ett ekonomiskt lönande
alternativ till lövträden om rätt proveni-
ens väljes.

En plantering på 2,2 ha med lövträd - i
detta fall ask och björk - demonstrerades
för belysning av kostnader och svårighe-
ter vid föryngring med dessa trädslag i
jämförelse med gran på nedlagd åker.
Viltstängsel, betesputsning och gräsbe-
sprutning var nödvändiga åtgärder innan
plantering skedde med 1/1 plantor i juni
1993. Därtill kom ytterligare besprutning
våren 1994.

Investeringen per hektar är alltså hög.
Underhåll av stängsel är nödvändig under
ett antal år framåt liksom besprutning av
undervegetationen och åtgärder mot möss
och kaniner, vilket ökar kostnaderna för
att överföra åker till lövskog väsentligt.
Omställningsbidrag utbetalades 1990. Ett
vilthägn runt åkern visade sig på sikt göra
intrång på allemansrätten, vilket medför
ytterligare utgifter för stättor och extra
tillsyn.

Vilket trädslag som här är att föredra är
svårt att avgöra, när olika synpunkter
vägts mot varandra etc ekonomiska, este-
tiska och arbetstekniska.

I granbeståndet Edestad 3492 strax
intill fortsatte diskussionen om ädellöv-
träd- contra barrskog. Beståndet omfattar
drygt 9 ha, medelåldern är 66 år, medel-
höjden 19 m och tillväxten 3,79 m3sk/år.
En avverkning i beståndet hade gjorts
med hänsyn till det omgivande landska-
pets karaktär. En uthuggning beräknades
medföra en viss produktionsförlust då

73



beståndet normalt skulle ha slutavverkats
och förnyats med gran. Tanken är nu att
omföra arealen till ren lövskog genom att
gynna den redan pågående föryngringen
av ek och bok, genom markförbättrande
åtgärder, uppsättning av viltstängsel med
mera.

Exkursionens sista programpunkt var
förlagd till ett naturreservat, Tallet, ett
biandbestånd på 14 ha med tall och gran
som dominerande trädslag, en genom-
snittsålder på 200 år och med cirka 750
m3sk per hektar. Den högsta granen har
en höjd av 44 m och en diameter på
88 cm. Dess volym är 10m3. Reservatet
skall enligt bestämmelser lämnas att
utvecklas fritt och någon avverkning är
inte tillåten. För en eventuell framtida
föryngring med bibehållande av bestån-
dets nutida karaktär diskuterades alterna-
tiv som blädning, gallring, successiv
överföring till lövskog eller inga åtgärder
alls. Åsikterna gick vitt isär och inga
entydiga svar gavs.

Landskapsvänligt skogsbruk var en
term som fördes på tal, dock utan att när-
mare klargöras. Själva begreppet är ju
ganska vagt och beroende av subjektiv
bedömning från fall till fall. Som exempel
nämndes att undvika granplantering i
öppet landskap och kring bebyggelse.

Här avslutades dagens exkursion med
ett varmt tack till exkursionsledare och
värdfolk för de givande och intresseväck-
ande kunskaper och synpunkter vi fått oss
till del. I en gammal godsmiljö formas
och omformas landskapet ständigt, en
spännande utveckling, som här av Johan-
nishus godsförvaltning leds med varsam
hand och stor yrkeskunskap.

400 år i Bergslagen
Av Erik Sillerström

Exkursionsledare: Egil och Astri Akre
3 juni

begynnelsen var ödemark och
begynnelsen varade fram till 1590,
då Simon Finne svedjade sitt första
fall och skapade den första fasta
bebyggelsen i den sjumilaskog, som

sträckte sig från strax söder om nuvaran-
de Hällefors och upp mot Västerdalälven.

I
Så började Egil Akre sin skogshistoris-

ka exposé kring Sångens Hyttelags sko-
gar för det 40-tal välkunniga skogshabi-
tuéer som kommit tillstånd på Skogs-
historiska Sällskapets exkursion den 3
juni.

Med Simon Finne och nybyggarna efter
honom kom människan att på allvar sätta
sin prägel på den gamla naturskogen. Den
prägeln bestämdes av människans om-
värld, som för svensken på slutet av
1500-talet och under 1600-talet domine-
rades av den betydande järnhanteringen.
Till Bergslagens många gruvor behövdes
både arbetsfolk och livsmedelsförsörjare.
Nybyggandet i skogs- och gruvlandet
subventionerades. Efter sex år fick man
utan betalning behålla den uppodlade
marken som sin. Skogarna fick släppa till
både odlingsmarken och all den ofantliga
mängd ved som på den tiden behövdes
för att bryta malmen. Skog fanns det, men
den ursprungliga skogen var ej så virkes-
rik som man kanske tror. Många skogs-
bränder hade tagit sin tribut. Det dröjde ej
länge förrän all den gamla grovskogen
var slut - redan i slutet av 1600-talet.

Ungskogar växte upp på kalhyggen och
svedjemark. Men de hann ej bli gamla
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förrän de togs till gruvved och sedan allt-
mera för kolning till de många hyttor som
växte upp. Skogens omloppstid blev bara
omkring femtio år, helt naturligt egentli-
gen, eftersom produktionsmålet ända till
långt in på 1800-talet var kolved och
klenskog. Grov skog var då faktiskt mest
en styggelse för huggare, körare och kola-
re. Timmer för husbyggnad var av helt
underordnad betydelse.

Omvärlden för Sångens Hyttelag förän-
drades helt i och med att tiden var ute för
de många små och spridda gruvorna,
masugnarna och stångjämshamrama. En
ny tid och en ny omvärld för skogarna
kom då Bergslagsbanan år 1879 nådde
fram till Hällefors. Med den kom export-
såg och sedan massafabrik.

Den grova skogen fick nu ett nytt värde
och de virkesrika bestånd som fått växa
upp på övergivna svedjor och kolfall blev
första fasen i den nya tidenss skogliga
produktionsmål: timmerdimensioner i
hundraårig omloppstid.

Detta och mycket annat skogshistoriskt
intressant fick vi höra innan vi for ut i
skogslandet ifråga och bland annat fick
beundra vacker hundraårig skog och fun-
dera över vilken natur- eller kulturmetod
som grundlagt den. Kanske var det sam-
ma skogsvårdstanke som låg bakom den
fina ungskog, vi hade framför oss, anlagd
av Egil Akre för ett tiotal år sedan med
planterad gran och med självsådd tall och
björk.

Efter en god lunch med Egil och Astri
Akre som värdpar avslutades exkursionen
med en promenad i det nu igenväxande
gamla nybyggarlandet, där de sommarvis-
tande markägarnas bekymmer om skogen
mest tycktes vara hur man skulle hålla
skogen borta och hålla närbygden öppen -
en ny tid alltså och en ny omvärld, som
präglade bitar av skogslandet. I en betes-
marksluttning hade Egil ett 30-årigt
björkbestånd, välskött och granfritt, så

som det ju skall vara nu. Men jag tjusades
minst lika mycket av den sjuttioåriga
mossgröna granskog vi sedan passerade
och där vi fick höra att Astri och Egil ofta
brukar sätta sig om vårkvällarna för att
lyssna på taltrasten.

Exkursion i Bjurfors
Av Bengt Brynte

10 september

tt 40-tal medlemmar av
Skogshistoriska Sällskapet
hade hörsammat kallelsen till
exkursionen, som ägde rum i
skogarna runt före detta

skogsskolan i Bjurfors - numera kursgård
för Vattenfall.
E

I samarbete med Södra Dalarnas Lokal-
historiska Förening gavs också tillfälle att
bese ruinerna av det gamla mässingsbru-
ket och den restaurerade herrgårdsbygg-
naden, där många generationer ” skogisar"
logerat under sommarövningama i Bjur-
fors. Huset är nu i privat ägo.

Tiden omkring förra sekelskiftet var en
brytningstid för skogsbruket i Bergslagen.
Bruksdöden ledde till att skogarnas bety-
delse som träkolsleverantörer minskade.
Sågverk och massafabriker växte upp
som ersättning för de gamla hyttorna och
hamrama.

Skogsskötseln ändrade också karaktär
genom de förändrade produktionsmålen.
Sågtimmer och massaved blev huvudsor-
timenten, vilket ledde till längre omlopps-
tider och begynnande gallring. Även
blädning började praktiseras som en
metod för uthålligt skogsbruk (Wallmo).
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skogsskolor, för viken Domänstyrelsen var
huvudman, hade också behov av nya studie-
och arbetsobjekt för den utökade verksam-
heten vid gamla och nya skolor. Undervis-
ningen förlädes ofta till kronoparker där
skogslärlingama behövdes som arbetskraft.
1895 flyttades således Skogsskolan på norra
Öland (Böda) till Bjurfors med lärare, elever
och inventarier. De 35 årens arbete i Bödas-
kogen hade varit framgångsrikt. Nu väntade
man sig samma goda resultat i Bjurfors.

Organisatoriskt kom kronoparken att bli
ett eget revir under omedelbar ledning av
skogsskoleföreståndaren, men med Skogsin-
stitutets Direktör som högste chef. Tanken
var att skogen skulle bli ett slags experi-
mentfält för Skogsinstitutet med hjälp av
Skogsskolans personal och elever.

En intensiv planterinsverksamhet av för-
sökskaraktär startade omedelbart efter eta-
bleringen i Bjurfors både med svenska och
utländska trädslag.

De första plantorna hade dragits upp i
plantskolan vid Skogsinstitutet i Stockholm
och strax efteråt anlades en plantskola även i
Bjurfors.

Rester efter dessa planteringar finns ännu
kvar och är delvis dokumenterade i Domän-
verkets arkiv i Hedemora. En del av kultu-
rerna besöktes under exkursionen.

Försöken att dränera mossarna startade
omedelbart. Först böljade man att riva det
ganska omfattande dammsystem som
anlagts för det tidigare järnbrukets behov.
Sedan tog man sig också an det äventyrliga
arbetet att torrlägga de stora mossarna
Gavelmossen och Bredmossen, säkert kända
namn för äldre Bjurforselever.

Dikningen blev så småningom Gustaf
Lundbergs, professor och senare skolans
rektor, speciella skötebarn. Hans"Handbok i
skogsdikning" torde till stor del vara byggd
på erfarenheter från Bjurfors.

Även dikningen finns dokumenterad på
olika sätt och man kan följa utvecklingen av
de dikade markerna fram till våra dagar.

Fastän kolning skulle komma att bedrivas i
ytterligare 50 år. blev den hänvisad till den
sämre delen av virkesuttaget, klenvirke i
gallringar och rester från gallringar och tim-
meravverkningar.

De relativt goda skogskonjunkturer som
tidvis rådde skapade också ett intresse för att
försöka öka produktionen genom dikning
och skogsodling.

Staten drev en intensiv uppköpsverksam-
het av tidigare järnbruk och ökade avsevärt
sina skogsarealer i Bergslagen under åren
1875 - 1915.

Skogsinstitutet, som svarade för den högre
skogliga undervisningen, hade också en
period av utveckling omkring förra sekel-
skiftet. Undervisningen breddades, forstmäs-
tarutbildningen tillfördes som en ny utbild-
ningsgren och viss forskningsverksamhet
startade. Forstliga försöksanstalten Statens
skogsförsöksanstalt inrättades 1902.

Genom den nära kontakten med Domän-
verket fick Skogsinstitutet också tillgång till
nya övningsskogar. Verksamheterna i
Malingsbo, Kloten Bjurfors och Garpen-
berg förlädes till skogar som Staten köpte
under den här perioden. Utöver kronoparken
Omberg, som givetvis fortfarande var värde-
full för undervisningen, disponerade man
före engagemanget i Bergslagen bara den
relativt lilla krovoparken Ramningshult i
närheten av Uppsala, motsvarande cirka 1
500 ha.

Även för den "lägre skogsundervisning-
en” skogsskoloma, fanns ett behov av nya
skolor som startades omkring sekelskiftet.

Huvuddelen av kronoparken Bjurfors,
drygt 5 000 ha skogsmark, köptes av Staten
1894. Egendomen omfattade mest ungsko-
gar och hyggen men praktiskt taget ingen
äldre skog och var således i stort behov av
restaureringsåtgärder. Detta ökade kronopar-
kens värde som undervisningsobjekt. Stora
odikade myrar var också en tillgång sett ur
forsknings- och undervisningssynpunkt.

Den lägre skogsundervisningen. Statens
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Exkursionsdeltagama vandrade genom den
imponerande granskog som blev resultatet
av dikningama i de så kallade "sågångama ’.
Skogen står nu inför sin avveckling och för-
yngring, ett inte alldeles lätt skogsskötsel-
problem.

Skogsförvaltaren och skogsskoleförestån-
daren Oscar Lindblad, som var verksam i
Bjurfors 1929 - 1944, har också avlämnat
spår som fortfarande går att avläsa. Lindblad
lade ut ett stort antal provytor med olika syf-
ten. Dessa ytor följde han till sin död 1962.
Tyvärr har inte ytorna underhållits varför de
idag har begränsat intresse. För den skogs-
historiskt intresserade finns däremot ett och
annat guldkorn att hämta.

Att indela kronomarken till ordnad skogs-
hushållning var också en uppgift som anför-
troddes Skogsinstitutets elever under Direk-
törens ledning. Ända fram till 1920-talet fick
studenterna öva sig i kartläggning och

skogsuppskattning i Bjurfors, varom deras
mödosamt plitade kartrubriker med egen-
händiga namntecning vittna. Kartor avfatta-
de av några legendariska skogsmän från
gågna tider finns bevarade.

Exkursionsdeltagama fick ta del av några
resultat av den verksamhet som en gång så
intensivt bedrivits i Bjurfors och som ännu
går att återfinna i markerna

Risken föreligger att det inom en över-
blickbar framtid inte längre går att finna
denna information i arkiven, detta på grund
av att arkivmaterialet inte längre är fullstän-
digt. Det har under årens lopp skingrats åt
olika håll. De personer som har minnen från
Bjurfors skogligt aktiva tid försvinner också
en efter en ur leden.

Förvånansvärt är att Skogshögskolan tycks
sakna intresse för att ta vara på erfarenheter-
na, vilka borde ha en del att säga även
dagens och morgondagens skogsmän.

MMUNKSJÖ
Delårsrapport 1/1 - 30/6 1995

RESULTATET FÖRBÄTTRADES KRAFTIGT. 303 MSEK (120)
VINST PER AKTIE EFTER SKATT 5:03 KR (3:14)

RESULTATET FÖR HELA 1995 BEDÖMS BLI CIRKA 650 MSEK (337)

Fullständig delårsrapport kan beställas hos Munksjö AB
Tel 036-30 33 00 •Fax 036-16 26 33

77



Västra Jämtland
populärt exkursionsmål

Av Sidney Jämthagen

Fröå är en gammal gruvby intill Åreskutan som nu renoverats och återskapats.
Foto: Sidney Jämthagen
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Visning av gårds- och företagsar-
kivet i Ocke, besök vid gruvbyn
Fröå, visning av Huså herrgård och
Huså Bruk samt ett populärt besök
vid skogsgården Vallen vid Kall-
sjöns strand var några av exkur-
sionspunktema.

Trots den sena tiden på året
bjöds deltagarna på ett förträffligt
exkursionsväder och duon Bengt
Ocklind och John Mattsson har all
heder av initiativet.

Senl på året inbjöd entu-
siasterna Bengt Ocklind
och John Mattsson till
en exkursion i västra
Jämtland.

Duon passade på att inlednings-
vis visa det nya skogsmuseum som
invigdes i Rommen, Mörsil under
sommaren.

John Mattsson är en av initiativ-
tagarna till skapelsen som är väl
värd ett besök.

/ Ockearkivet hittar den intresserade mycket läsvärt. Gamla tidningar, tidskrifter, handlingar
från Mattmars Snickerifabriks och Ocke Ångsågs verksamheter är bara en bråkdel av allt besö-
karen hittar i arkivet som speglar vad gårdarnas folk läst och sysslat med. Här ser vi Bengt Ock-
lind framför entren.
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Göran Forsberg , Matz Gabrielsson, PA Sjölund, Lennart Olofsson, Anders Anne, Lars Åke Lars-
son samt Bertil Wallner poserar här framför Åreskutan som deltagarna i exkursionen hela tiden
såg i fonden.

Riksdagsman Erik A. Egenärn. Hallen följde
skogshistoriska sällskapets exkursion med
stort intresse - men så är också Erik A en
mycket kompetent historiker.

Bror Almén hittade mycket läsvärt i det s.k .
Ockearkivet.
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Några genuina skogsmän med Dag Eljving i mitten hade mycket att samtala om under exkursio-
nen.

Ar Du intresserad av "livet förr" i skogen? Läs

"YXHUGG UR NORRBOTTENS RIKA
SKOGSHISTORIA"

Sammanställd och utgiven av Skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län
Läs om det ofattbart hårda livet i skogskojor och kolonatstugor.

Upplev stämningen i 50- talets skogsby och hos skogsarbetarfamiljen
som följde konjunkturens - men också hjärtats väg.

Följ de historiska sambanden, allt från skogsträdens invandring för tusentals
år sedan, förbi skogspatronernas herravälde och fusioner i tidigt 1900-tal,

till dagens skogsbruk och ägaresituation.
Känn oron vändas till kampvilja i avsnitten som behandlar våra

skogsresurser och framtidsplaner.
I sexton fristående berättelser ger författare, journalister, forskare och

skogsfolk läsaren chansen till allt detta.
Du blir hela liden innesluten i känslan av att komma allt närmare

skogens odödliga själ.
Beställ boken från

Skogsvårdsstyrelsen
i Non-bottens län, Box 50123, 973 24 Luleå,
tel 0920-242000. Pris: 150:- Moms och porto tillkommer.
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