
Skogshistorisk exkursion
i Finland

Skogshistoriska Sällska-

pet i Finland hade 24-25
maj 1966 sin första
exkursion, i härligt som-
marväder, i Evo. Det var
en pilgrimsfärd till den
plats där den skogliga
undervisningen med ut-
bildning av forstmästare
inleddes 1862 under led-
ning av Alexander af
Forselles, sedermera öv-
erdirektör för forststy-
relsen. Även skogvak-
tarskola grundades i Evo
1876, Undervisnings-
språket var svenska
ända in på 1900-talet.

Forstmästarutbildning-
en flyttades 1908 till den
agrikulturforstvetenskap-
liga fakulteten vid Hel-
singfors universitet med
sommarövningama för-
lagda i Hyytiälä ( motsva-
rar Garpenberg i Sveri-
ge). Idag är skogsläroan-
stalten i Evo en del av
Tavastlands yrkeshög-
skola med såväl utbild-

ning av skogsbruksingen-
jörer som ett centrum för
mångsidiga specialkur-

Vår sekreterare, Lasse Edlund, i planterartagen.

vid exkursionens sex hållpunkter. Omfat-
tande skriftlig dokumentation på finska
utdelades vid varje punkt. Teknisk ledare
var skogsbruksingenjör Eero Knaapi från
Finlands Skogsmuseum i Lusto och för

ser.
Sällskapets ordförande, professor Matti

Leikola. visade sig var en promenerande
encyklopedi, som suveränt sprudlade
namn, årtal och händelser från varje sekel
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den lokala delen stod platschefen i Evo,
forstmästare Toivo Rauhala.

Fredagslunch intogs i Evo, varefter
besöktes de historiska omgivningarna, där
det redogjordes för den äldsta skogshus-
hållningsplanen på finska från år 1867 (för
Hokajärvi skogsvårdsblock i Evo krono-
park ). 1 Vesijako naturområde beskrevs
naturskyddshistorien i Finland. I forsk-
ningsparken därstädes besågs Finlands
äldsta planterade masurbjörksbestånd. För
dennas odling, användning och ekonomi
redogjordes av professor Matti Leikola
och forstmästare Risto Hagqvist från
Masurbjörkföreningen och Stiftelsen för
skogsträdsförädling. I Romo i Padasjoki
kommun besöktes ” A.G. Blomqvists
sved” från 1872 och ” Olli Heikonhemios
sved” från 1918, där tallen såddes direkt i
rågbrådden.

Efter middagen redogjorde ekonom
Seppo Oja från Skogsforskningsinstitutet
för den finskspråkiga litteraturen med
skoglig anknytning från tiden före 1850.

Finnbastu med sedvanlig förtäring initie-
rade livlig diskussion till långt in på små-
timmarna.

På lördagen besöktes professor Olli Hei-
kenheimos försök med granplantering från
1930-talet i Padasjoki med lic. Simo Han-
nelius som ciceron. Bland de turistiska
objekten ingick ” slaget vid Padasjoki
(Nyystölä)” år 1596 under Klubbekriget,
vilket var ett stort bondeuppror mot Klaus
Fleming. Före den avslutande lunchen
besågs samlingarna av gamla skogsverk-
tyg på Evo skogsläroanstalt.

Till minnet av exkursionen planterade
sekreteraren i det svenska Skogshistoriska
Sällskapet, jägmästare Lasse Edlund, vid
en enkel ceremoni en gran vid stenfoten
till byggnaden, där den finska skogsunder-
visningen en gång började. Den placerades
invid två andra minnesträd. en gång plan-
terade av två finska biskopar.

Sven-Eric Appelroth
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Ödmjukhet inför skärgårdens mångfald
- exkursion i S:t Anna och Gryt den 18 maj 1995

Fiske och säljaktEn nyckfull försommarväderlek med
ömsom bitande snålblåst och regnskurar,
ömsom sol och värme, mötte den 18 maj
ett 50-tal skogshistoriker på exkursion i S:t
Anna och Gryt, Sveriges vackraste skär-
gård. Men trots att en gedigen gammal
skogsman aldrig klagar över väderleken,
kändes det obeskrivligt skönt att få krypa
in i den gamla timmerstugan på Per Gräs-
lunds skärgårdshemman på Grönsö och i
ihopträngd gemyt känna historiens ving-
slag slå och lyssna till kloka skogsmäns
utsagor.

- ” Förr var fisket och säljakten de vikti-
gaste födokrokama här ute” , konstaterar
Per och beskriver hur det såg ut när det låg
10.000-tals sälar ute på kobbarna. Ängs-
bruket och hagmarkema kom först i andra
hand och skogens betydelse först i tredje.
Fram till 1830-talet var alla ekar kronans
egendom, p g a dess betydelse för kon-
struktion av krigsskepp under stormaktsti-
den, och det var absolut förbjudet att
avverka utan speciella tillstånd. När Spår-
holmen inköptes av en Gräslundare under
förra seklet, stod klart och tydligt vad
hemmanet bestod av samt 54 ekar. Mun-Skank tert beskriver Per Gräslund om en ekfogde
Enholm som kom ut för att inspektera att
kronans påbud respekterades. Då ekvirket
var viktigt för lokalt båtbygge och mycket
ek ” svartavverkades” , mutades Enholm av
skärgårdsboma. Detta fick till följd att han
fängslades senare. Tidigare, i böljan av
1600-talet, skrev hertig Johan i Stegeborg,

ett öppet brev till bönderna i Stegeborgs
skär, d v s S:t Anna och Gryt, att "behöver
Ni ny båt får häradsrätten avgöra och ge
tillstånd till att hugga ek, men för varje
träd måste 2 nya planteras” . Tala om att vi
har lång skogsvårdstradition i det här lan-

Båtturen gick från Tyrislöts brygga i S:t
Anna med Kalle Bergströms fäija. Kalle är
tusenkonstnären och skärgårdsentreprenö-
ren som just tilldelats skogsvårdsstyrel-
sens förtjänstmedalj i silver för sina insat-
ser i skärgårdsbruket. Norrifrån möttes vi
av det välhävdade och nyrestaurerade
ekhagmarkslandskapet på Gräsmarö. På
bryggan plockar vi upp Per Gräslund,

” skanken” eller Grytsbon. vars släktled
kan hänföras 500 år tillbaka på Gräsmarö.
Färgstarkt och kunnigt talar denna tales-
man för skärgården, tillika ordförande i
Gryts skärgårdsförening, om öamas kul-
turlandskap och människoöden. Den rela-
tivt nybildade föreningen har till syfte att
sprida kunskap om skärgårdslandskapet
bland de 80 %-iga utboägama, initiera vår-
dinsatser och få till nyhävd i det gamla
kulturlandskapet.

det!
Förr var lövtäkten viktig i skärgården

och på Gräsmarö hamlades tom ekskogen.
Det var högt tryck på betesmarkerna och
problemet var att få djuren att överleva
vintern. ” Hacka löv” sade man i Gryt, och
i stort sätt alla lövträd hamlades och var ett
viktigt komplement i vinterfodret. Annat
var att riva vitmossa och slå ljung. Ham-
lingen upphörde helt efter 2:a världskriget.
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Kråkmarö by, det är ett utflyttnings- och
fattigmansställe. Så känns det inte idag där
man anlöper en lummig, välskött ekhag-
mark med en fantastisk mångfald i flora
och där de gamla timmerhäbrena skänker
en magnifik prägel åt landskapet.

Bröderna Gräslund talar om maktkam-
pen som rådde mellan skärgårdsbyama om
småöar och skär, allt beroende på att säl-
jakts- och fiskekulturen var det förhär-
skande och det som folk överlevde på. Det
var en stor rikedom att ha skog av alla slag
och utanför det timrade båthuset har Per
och Lars ställt ut gamla grejor som exem-
plifierar uppfinningsrikedomen vad gäller
utnyttandet av träet.

Ek användes till båtbygge, en vacker
storröka eller tremänning ligger förtöjd i
hamnen, och sälknopar, ett slags klubbor
att slå ihjäl sälar med. Av alvirke urgröptes
öskar till båtar och förvaringskärl till fisk-
nät. Björknäver användes till nätflöten och
nätsänkena, också av näver, fylldes med
småsten. Ene användes till tullpinnar för
årorna och ankarekonstruktioner i ålhom-
mor. Granen utnyttjades till ålhommor,
åror, vidjor eller ” hank” i trägärdesgårdar-
na, förvaringskärl samt till pinnar i lövräf-
sor. Av lindbast lindades rötstarka rep efter
att grenama legat 3 år i havsvattnet och
basten lossnat. Hassel kunde användas till
ålhommor. Kort sagt var användningsom-
rådena för träet nästan oändligt.

Per Gräslund berättar vidare att skogen i
gamla tider haft betydelse för navigering
och som riktmärken för goda fiskeområ-
den. Vissa träd har också haft betydelse i
den gamla folktron, t ex tandvärksträd.

Oxel
Den första marknadsmässiga virkesexplo-
ateringen och försäljningen på Gräsmarö
var av oxel. På 1850-talet avverkades där
mycket för tillverkning av hjulnav till
dragkärror. Oxel är mycket hårt och läm-
pade sig bra för det ändamålet.

Oskiftat
När överlantmätaren kom ut för att förrät-
ta laga skifte på Harstena by, fick han till
svar att; - ” här vill vi inte ha något skifte” ,
och han fick åka hem med oförrättat ären-
de. Så har det förblivit än till denna dag
och gör Harstena till en unik by med sam-
fällt ägande. Husen står tätt efter bygatan,

men tomter är numera uppdelade. Eksko-
gen ägs gemensamt liksom betesmarken
men tallskogen och åkermarken är uppde-
lad. En ägare har skog på 9 olika ställen
och ” gränserna” är stenar eller bläckor på
träden. Orsaken var att man behövde skog
av olika kvalitéer då veden var en bas för
självhushållet.

Vi passerar Harstenas slåtterholme.
Sandgärdet, och Per berättar om vilken stor
heder det var att få deltaga i slåttem under
hans ungdom. Fullständig millimeterrättvi-
sa rådde och utstuderade system fanns för
uppdelandet av hösåtama efter slåttem. Vid
nötplockningen i hasselskogen rådde dock
andra regler och på tecken från bymannen
blev det kapplöpning mellan delägarna till
de bästa buskarna. Unga pojkar fick
genomgå mandomsprovet, att lyfta storste-
nen mitt på slåtterängen och en sup togs till
de medhavda festmatkorgarna.

Vedskutor
Södra skogsägarnas f d förvaltare Kjell-
Eric Ericsson kompletterar så bilden av
skärgården ur skoglig synvinkel. Östgöta-
skärgården består av 600 öar med ca 7000

Maktkamp och rikedom
Vi angör Grönsö och Pers bror Lars Gräs-
lund tar emot. Grönsö består av två gårdar
om 1/10-dels mantal som utflyttats från
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Skärgårdskarlen Per Gräslund
talar om Gryts skärgård vid skogs-
historiska sällskapets exkursion
18 maj 1995.

Per Gräslund på väg till Grönsö.

Skogshistoriker på väg.
Från vänster: Arne Hedin,

Per Almberg, Göran Forsell ,

Bengt Brynte, v ordf.

I - ' s
*

Alsing Svensson leder den skogs-
historiska exkursionen pä Fångö i
Gryts skärgård den 18 maj 1995.
Vid exkursionen deltager både
kvinnor och män.
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På Kalle Bergströms, Kallsjö, skärgårdsfärja samsas både kvinnor och män vid Skogs-
historiska Sällskapets exkursion 18 maj 1995. Från vänster syns bl a: Bror Almén, redak-
tionssekreterare, Erik Bergström, Arne Hedin, Bengt Brynte, vice ordförande, Erik Gra-
ham, Hans Petré.

ha landareal, varav 50 % skog. Ur histo-

risk synvinkel har det nog aldrig funnits så
mycket skog i skärgården som idag och
utnyttjandet av den är låg, endast ca 1
m'sk/ha och år.
På 1760-talet var det annorlunda då sko-
gen började tryta för många, mest p g a
betestryck, husbehovsvirke och brännved
men redan på 1600-talet var det hausse på
sågade trävaror och 40 % av landets såga-
de furubräder kom från skärgården. Orsa-
ken var enkel, vattenlederna var det billi-
gaste och enklaste transportsättet. På
1800-talet kom vedskutorna som transpor-
terade ved in till de större städerna. År

1880 nåddes kulmen med 43 skutor i trafik
i skärgården men 1910 fanns endast 10
stycken kvar. Efter 2:a världskriget tog det
definitivt slut och den sista skutan ” Goot-
frid” finns som modell i S:t Anna kyrka.
I modem tid har ett sågverk funnits på
Ämtö under 20-30 år men är numera ned-
lagt, liksom sågen i Fredriksnäs.

Industriråvara
Sedan 1950-talet har skärgårdsvirket haft
stor betydelse ur industriell synpunkt.
Avverknings- och transportsystem har
utvecklats från buntnings- och bogserings-
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kvinnor och barn arbetade under svåra för-
hållanden i gruvan, som nådde 144 m
djup. Alsing berättar om umbäranden och
svårigheter; brand, ras, drunkningsolyckor
mm och man har svårt att föreställa sig de
omständigheter folk på den tiden arbetade
och levde under.

system till speciella Carriers med lastkapa-
citet på 1500 mY och utrustad med 2 skö-
tare. För Södras del fraktas virket till mas-
safabriken i Mönsterås. 1970-talet karak-
täriseras av stor rusch med stormfällningar
och stora slutavverkningar, 1980-talet av
förbättrade avsättningsmöjligheter och
speciella virkessortiment för skärgården.
1990-talet har hittills varit svåra år med
lågkonjunktur och svagt intresse för mar-
ginalkvantiteter från skärgården. I år har
konjunkturen vänt och Södra planerar öka
sina skärgårdsaktiviteter med avverk-
ningskampanjer och förbättrade sorti-
mentsbestämmelser. 1980-talets konflikt
med naturvårdsintressena är i Östergötland
löst med den s k skärgårdspolicyn, vilken
samtliga skogs- och naturvårdsorganisa-
tioner ställt sig bakom.

Hamling
På återfärden avnjuts en skärgårdsdelika-
tess; böckling med kall öl, och vi passerar
Ekholmen norr om Kättilö där en äldre
ängsmiljö restaurerats och ett tiotal grova,
250-åriga lindar återhamlats. Ur skoglig
synvinkel bland de äldsta träd vi kan finna
i skärgården, påpekar skogsvårdskonsu-
lenten och trycker på vikten av att träden
återhamlas för att inte på sikt brytas sönder

••av storm och snötryck. Vid Amtös syd-
spets gör Kalle Bergström ett strandhugg
och de småfrusna deltagarna får se skär-
gårdens finaste jättegryta, med t o m ste-

nen intakt bevarad.

Gruvepok
Färden gick vidare förbi Gubbö kupa, en
gammal vårdkaseplats, som ingick i de
äldre vamingssystemen för fiendefartyg in
mot inlandet. På Fångö mötte Alsing
Svensson upp vid de gamla gruvhålen. -
” ett monument över hårt arbete och slit” ,
inleder Alsing och pekar ner i de svarta
vattenfyllda gruvhålen och ut över de vid-
sträckta slagghögarna. -"Kan Ni tänka Er
att arbetarna hade varken skodon eller
arbetshandskar” , fortsätter han och visar
upp de vassa malmstenarna. Invid grunden
till Johan Olssons stuga som mäter 4x4 m
i yttermått, där han bodde ett stenkast från
gruvhålen och födde upp 10 barn, samlas
vi och lyssnar till Alsings lysande poesi,
och känner oss momentant förflyttade 150
år tillbaka i tiden. Från 1821 till 1874 bröts
här 24.000 ton kopparmalm. Gruvdriften
pågick då malmletning pågick över i stort
sett hela Sverige. För dåtiden var det en rik
fyndighet och kopparhalten var så hög
som 3-4 %. På 1850-talet var brytningen
störst och lönsammast och ett 100-tal män.

Uppgift
Som yngre skogsmän upplever vi nu den
snabba förändringen av skogsbruket till ett
långsiktigare, mer bevarande skogsbruk
där mångfalden jämställs med produk-
tionssträvandena. I det här arbetet har
många av de gamla skogsbruksmetoderna
åter kommit till heders och jag tror ni äldre
skogsmän har en viktig uppgift att stå för
kontinuitet och kunskapsöverföring till oss
nu verksamma. Ta inte med er era erfaren-
heter in i glömskan och tystnaden. Ni har
en stor uppgift att vara med och forma
framtidens skogsbruk. För skogshistori-
kcma in i framtiden! Det var en glädje att
guida er i Sveriges förnämsta skärgårds-
område. Välkomna åter.
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Hälsingeexkursionen den 16 juni 1995
” Stordrivningar och skogsmannaliv i NV Hälsingland

i slutet av 1800-talet”

het. Därför blev de första exploatörerna
oftast tidigare etablerade handelshus (ex
J. Dickson ) eller andra kapitalstarka
intressenter, inte sällan med utländska
inslag. Dock gavs det även utrymme för
enskilda entreprenörer på denna marknad,

och hos dessa var framsyntheten den
främsta egenskapen. En sådan var lant-
mätaren PH Widmark, som var styresman
under skogsavvittringen åren 1832-1859.
Som sådan kunde han lossgöra stora
skogsarealer för exploatering, först som
agent åt James Dickson. senare i egen regi.
Efter att först grundat en vattendriven såg
vid Henriksfors i Färila 1847, tog han ini-
tiativ till bildandet av Marma Sågverks
Aktiebolag med köpmän från Söderhamn
som andra delägare. En kustnära ångsåg
byggdes i Marma, vilken togs i bruk 1856.
Detta bolag blev från början ett av Sveri-
ges mest framgångsrika företag.

Marmabolagets skogsinnehav, som var
dess främsta tillgäng, koncentrerades från
början till stor del till området utefter den
5 mil långa Ängraån, vilken mynnar i
Ljusnan några mil nordväst om Färila.
••Alven hade tidigare börjat strömrensats för
flottning med James Dickson och Marma-
bolaget som huvudentreprenörer. Ängraån
blev dock helt Marmas egen intressesfär.
Nära utloppet i älven ligger, i förkast-
ningssjön Ängratörns förlängning, det vid-
sträckta skogsområdet Skrälldalen, där en
av dåtidens största och äventyrligaste
skogsdrivningar ägde rum på 1870- och
1880-talen. I andra änden av Ängraån lig-
ger Ängersjön, en skogsby där Marmabo-
laget länge helt präglade livet.

Vid mitten av 1800-talet öppnades de dit-
tills nästan helt orörda skogarna i det inre
av Norrland för exploatering. Skogen fick
värde. Orsakerna var många - såväl yttre
som inre. 1 och med industrialiseringen av
England och delar av kontinenten, med
befolkningskoncentration och ökad bygg-
nadsverksamhet som följd, steg efterfrå-
gan på sågat virke explosionsartat. I enlig-
het med den liberala idén om frihandel
sänktes isynnerhet de engelska importtul-
larna (så småningom till noll) på dessa
varor och Sverige följde efter med sänk-
ning av sina exportavgifter. Det blev en fin
affärsidé att exportera sågat virke.

Detta hade varit fallet även tidigare.
Norge hade i åtminstone i 1(X) år tömt sina
kustnära skogar på sågvärt timmer. Väst-
svenska handelshus, gärna med engelsk
anknytning, hade nästan lika länge explo-
aterat västkustens och Värmlands skogar.
Men med den ökade efterfrågan räckte
dessa inte längre till. och man kastade sina
blickar uppåt Norrland. Vad behövde
man? Jo, exploaterbara skogar, billiga
transportmöjligheter för timret och sågar
så pass kustnära, att det sågade virket
enkelt kunde lastas på båtar för export.

Skogarna fanns där och i och med
avvittringen av allmänningar och statliga
skogar till enskilt ägarskap blev de han-
delsvara. Ä lvarna och deras tillflöden kun-
de genom stort arbete och ny teknologi
göras flottningsbara ända till kusten. Ång-
sågen var oberoende av vattenkraft och
kunde placeras i närhet av utskeppnings-
hamn.

Allt detta krävde kapital och framsynt-
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Exkursionen den 16 juni 1995 berörde
denna ” heroiska” epok i vår svenska
skogshistoria.

Vid åttatiden på morgonen samlades i
strålande försommarväder ett 40-tal av
sällskapets medlemmar i Korsnäs region-
kontor vid Borr i Ljusdal, där de mottogs
av dagens värd, skogsförvaltare KG Back-
lund. Efter kaffe och smörgås höll under-
tecknad en belysande introduktion (se
ovan ) till dagens exkursion, varpå bussen
embarkerades.

Efter en avstickare till Hendriksfors, där
Widmarks vattensåg en gång var belägen,
fortsattes färden till Skrälldalen. Ännu
idag kan man uppleva den ” vildhet” och
otillgänglighet, som gjorde de forna stor-
drivningama riksbekanta. Det var framför
allt körningarna utför stupen mot Ängra-
töm som gav upphov till många ” hjältehis-
torier” . Deltagarna besåg en av körvägar-
na, Gråtavägen, vilken pietetsfullt beva-
rats och idag används om scooterled vin-
tertid. Svårt att föreställa sig är att i denna
ödemark under en tjugoårsperiod mera än
1.000 personer (ett stort samhälle under
den tiden) vaije vinter befolkade dalen.
Efter drivningarnas upphörande avfolka-
des åter området. Endast ett fåtal stannade
kvar som skogstorpare. Ett av dessa torp
blev med tiden författaren Albert Vikstens
skrivarstuga. Detta kulturminne blev rast-
ställe för exkursionen och deltagarna kun-
de därifrån betrakta den stora Ängratöm
och föreställa sig den överfylld av grovt
timmer någon vårvinter för över 100 år
sedan.

Färden ställdes nu mot Ängersjö, där
eldsjälen Folke Pålsson tog emot vid den

stugby som till stor del är hans skapelse.
Efter att Korsnäs här bjudit på fältlunch
med nygräddade kolbullar, visade Folke
Pålsson oss omkring i sitt skogsmuseum,

som förnämligt visar skogsbondens villkor
under 1880-talet. En rent skoglig avdel-
ning besågs också, där framförallt kälkar-
nas och körredskapens utveckling väckte
intresse.

Besöket i Ängersjö avslutades med före-
drag i det fria, dels av jägmästare Kjell
Jonsson, som bördig från bygden skrivit
en trebetygsuppsats i historia, ” Ängersjö-
en skogsbygd i otakt med tiden” , dels av
Folke Pålsson som redogjorde för sina och
andras forskningar om sambandet bygd-
bolag med avseende på Ängersjö. De åsik-
ter som ventilerades huruvida Bolaget
varit till gagn eller inte för bygden gick
härvidlag starkt isär.

På återfärden mot Ljusdal gjordes ett
stopp vid Albert Vikstens kojby vid Lasse-
krog, där det bjöds på kaffe med dopp. Här
finns de 20-talet skogsarbetarkojor upp-
ställda i skön natur, alla av olika storlek
från enmans- till storkojor för upp till 40
man, som författaren under sin levnad räd-
dade från förgängelsen. Många av dem är
från Skrälldalstiden. Deltagarna fick även
lyssna till ett kåseri av förläggaren Gösta
Ekeström om Albert Viksten, skogsarbe-
tets skildrare i svensk litteratur, och hans
familj.

Innan vi skiljdes avtackade Sällskapets
sekreterare, Lasse Edlund, Korsnäs AB
och i synnerhet jägmästare KG Backlund
för stor generositet och en väl genomförd
exkursion.

Bror Almén
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Skogsindustritrenden i västra Jämtland
Mörsil - Ocke - Huså den 26 september 1995

jan av 1900-talet tack vare några företag-
samma svenskamerikanare. Föreningen
Fröå Gruva har tagit som sin uppgift att
bevara och återskapa den gamla gruvbyn,

vilket man gjort så grundligt att Fröå idag
är en av västra Jämtlands intressantaste
sevärdheter. Skogen runt Fröå ägs idag av
kyrkan, så John Mattsson som före detta
stiftsskogvaktare kan den utan och innan,

John är dessutom styrelseledamot i Före-
ningen Fröå Gruva. Vi fick nu ta del av
John Mattssons kunskaper, vi fick en god
lunch och en intressant visning.

Dagen fortsatte i Huså Bruks gamla mil-
jö. 1756 fick Huså Bruk förvärva "Kjo-
lands avradsland" från staten för 35 daler
silvermynt. Området var nära 1 1/2 kva-
dratmil. Skogen behövdes för kolning och
nybyggen för bruksarbetare. AB Ocke
Ångsåg äger idag delar av den gamla
bruksskogen, och just på "Vålltrakten” ,
mitt på det gamla avradslandet, låg kol-
bottnarna som allra tätast. Det finns fortfa-
rande ett 20-tal namngivna kolbottnar här.
Exkursionsdeltagama fick nu tillfälle till
en skogsvandring till några av dessa kol-
bottnar - den igenvuxna "Kilbotten" och
den öppna "Otryggbotten” , och man kun-
de uppleva en fjällskogsmark som kolats
intensivt under 1700- och 1800-talet, och
fjällblädats på 1900-talet.

Efter skogsvandringen passade Siv Ock-
linds förfriskningar bra på Vallens Skogs-
gård.

Dagen avslutades på Huså bruksherr-
gård med middag och kamratlig samvaro.
Bengt Ocklind hälsade välkommen till
bords och berättade något om herrgården
och hans initiativ att rädda den gamla
bruksherrgården från decenniers förfall .
Herrgården ägs idag av Föreningen Huså
herrgård. Till kaffet höll Bengt Ocklind ett
föredrag om Jämtländsk skogsindustri i ett
historiskt perspektiv. Ett särskilt tack rik-
tades här till Camforest AB, Norrskog,

Norske Skog och SCA, Strömsunds för-
valtning, som sponsrade dagens exkur-
sion.

Sällskapets höstexkursion var förlagd till
västra Jämtland, med förre stiftsskogvak-
taren John Mattsson och skogsförvaltaren
Bengt Ocklind som värdar.

I det vackra höstvädret samlades delta-
garna på hembygdsgården Rommen i
Mörsil. där John Mattsson skapat ett väl-
ordnat och innehållsrikt skogsmuséum,

speglande västjämtskt skogsbruk under
tiden 1940 - 1990.

Här fick också exkursionsdeltagama fru-
kost i form av en "kristidssoppa” som John
Mattsson lagat till. Här följer receptet:

Potatissoppa med fläsktärningar.
Råvaror: 6 1 råskald potatis, skuren.
6 1 vatten eller spad. Salt. 2 hackade

lökar. 1/2 kg fläsk i fina tärningar. 2 1
mjölk. Persilja.

Beredning: Potatisen råskalas, skäres i
mindre bitar och lägges i kokande saltat
vatten tillsammans med löken. Fläsktär-
ningar tillsättes och allt får koka tills pota-
tisen är riktigt mjuk och faller sönder till
mos. Smaka av soppan och tillsätt 2 1 mjölk
strax före serveringen. Tillsätt persilja, dill
eller gräslök, om sådant finnes. Denna sop-
pa bör vara ganska tjock och kraftig.

Efter skogsmuséet i Mörsil bar det av till
Ocke, där Bengt Ocklind visade "Ockear-
kivet" på Ocklindsgården, ett arkiv med
mycken skogs- och lokalhistoria. Gårdar-
na här är mycket gamla släktgårdar, där
förfäderna varit forbönder och handels-
män. Bröderna Jon Ocklind och Olof Pet-
tersson böljade redan på 1870-talet göra
ganska omfattande skogsaffärer genom sitt
"Ockekompani” . Deras arkiv finns bevarat
här liksom arkiv från Mattmars snickeri-

O

fabrik och Ocke Ångsåg med anknytande
verksamheter. Sten Pettersson pä Oppgår-
den hade också tagit med bevarade skogs-
handlingar från 1600-talet, som nu kunde
visas upp.

Exkursionsbussen fortsatte västerut mot
Åreskutan och Fröå gruvby. Runt Åreskut-
an bedrevs kopparhantering från 1740-
talet fram till slutet av 1800-talet, med
Huså som centrum. I just Fröå fick dessut-
om kopparhanteringen en renässans i bör- Bengt Ocklind
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Vårexkursion
Gullringens Värdshus 10 maj 1996
Hur skogen fick sitt värde i
södra Östergötland och norra
Kalmar län
Gullringens Värdshus, ca 20 km norr Vim-
merby. var samlingsplats för "Sällskapets”
vårexkursion den 10 maj 1996.

Ett 50-tal medlemmar hade samlats, plus
en finsk gäst och någon särskild inbjuden
från orten, för att få nyfikenheten stillad
beträffande hur värmländska Edsvallabo-
laget satte nya värden på skogen och
” färg” på bygdelivet.

Trots förlusten av en flaska vin, i ett vad
med vår sekreterare angående antalet del-
tagare till dagens exkursion, hälsade
dagens exkursionsansvarige Rolf G Skär-
by med belåten min och skinande nuna de
församlade hjärtligt välkomna till detta
undantagsland.

Förmiddagens program var förlagt in-
omhus till värdshuset där vi fick en uttöm-
mande historiebeskrivning av Eds-
vallabolagets verksamhet hemma i Värm-
land, men även annorstädes i landet och
framförallt i den bygd vi nu befann oss i.

Inledare var Rolf G Skärby, som gav oss
en tidsorienterande redogörelse för
begreppet Edsvalla Bruk eller Edsvallabo-
laget.

Redan 1673 fick företaget privilegium
för sin första stångjärnshammare, som låg
vid Norsälvens utlopp i Vänern ett par mil
väster om Karlstad. Förutom vid Edsvalla
bedrevs industriell verksamhet vid Torsby,
Rottneros med flera platser i Värmland. En
ekonomisk redogörelse för verksamheten
mellan åren 1856-73 visade att intäkterna
fördelade sig enligt följande: Skog och trä
63 %, järnhantering 28 % och övrigt 9 %.

Efter en brokig företagshistoria upplös-
tes företaget 1880. Resterna levde delvis

vidare hos nya ägare. I dag är emellertid
all industriell verksamhet borta i Edsvalla.
Skogar och vattenkraft ägs numera av Sto-
ra respektive Gullspång.

Edsvallabolaget i våra trakter
Tillsammans med Rolf G Skärby var Carl-
Erik Svensson, Gullringen och Arne Nils-
son, Kisa, dagens exkursionsansvariga.
Carl-Erik Svensson lämnade knappast
någon av de närvarande oberörd efter
rubricerade ämnets genomgång. Hem-
bygdsvännen, ordförande i S. Vi hem-
bygdsförening, eldsjälen och något av en
bygdens allvetare lät oss följa med på en
hisnande historieresa genom bygden. Hans
genuina och enastående berättarförmåga
bidrog till en färgstark beskrivning kring
Edsvallabolagets verksamhet här under
1870-talet.

Tillkomsten av Kinda kanal, som öppna-
des 1872, den rika skogstillgången i södra
Östergötland och norra Kalmar län, samt
flottningsmöjlighetema i området är väl
troliga orsaker till Edsvallabolagets eta-
blering just här.

Första fastighetsförvärvet skedde 1872
genom inköp av Åby säteri i Hom jämte
sågverket Tyrisfors vid Horn där Stångån
har sitt utflöde i sjön Åsunden. Detta såg-
verk, som kom att bli den viktigaste indus-
trianläggningen, rustades snabbt upp och
fick sex ramar. Dessutom blev Edsvallabo-
laget ägare till ytterligare en vattensåg och
en ångsåg vid sjön Åsunden samt elva
mindre vattensågar på andra platser.

Det sågade virket från sågarna runt
Åsunden transporterades på pråmar
genom Kinda kanal, via Linköping-Roxen
och vidare på Göta kanal till kunder i såväl
in- som utlandet.

Stångån, liksom Svartån, är två av
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som efter påsläppning av vattnet kunde ge
timret den extra skjuts som krävdes, för att
passera genom en moränås, där vattenfö-
ringen eljest var otillräcklig.

Från ett av skogsförvärven i närheten av
Stångåns källflöden, L:a Lodhult, var flott-
ningssträckan ca åtta mil till sågverket
Tyrisfors vid Hom. Enligt en sagesman
från bygden, kunde det ta upp emot två år,
innan timret nådde sågverket! En besvä-
rande resa genom alla trånga passager,
omväxlande med bogsering genom sjöar
och genom långsamma lugnvattensträckor.

Trots att skogen som avverkades var
gammal och kärnfull, lär andelen sjunk-
timmer ha varit relativt stor, vilket omvitt-
nats från flera källor.

o
Ar 1880, efter tio år i bygden, upphörde

Edsvallabolaget med sin verksamhet här.
Bolagets skogsareal i bygden utgjorde vid
denna tidpunkt ca 5000 ha, som nu såldes
tillika med de industriella anläggningarna.
Den direkta orsaken till företagets upplös-
ning är väl inte helt förklarad, inte heller
hur lönande eller förlustbringande verk-
samheten här i gränsbygderna mellan
Östergötland och Småland hade varit.

Enligt den berättelse som Carl-Erik
Svensson delgav oss, verkar det som om
Edsvallabolaget haft en klart positiv inver-
kan på bygden och folket här, trots att de
använda skogsbruksmetoderna närmast
kunde liknas vid ett sydsvenkst baggböle-
ri . De ofta lättsamma värmlänningarna
vitaliserade dock bygdelivet socialt, och
blev väl på främlingars vis, även då och då
ett hot för bygdens yngre män i gunsten
hos det motsatta könet. Detta klassiska
problem, lär också här lösts på gängse vis
- genom ” ädel” nävkamp.

” Om värmlänningarna som nydanare i
våra skogar” , berättade Arne Nilsson,

medan Karl-Erik Andersson lät oss upple-
va värmländsk verksamhet i Risveden,
Västergötland. Egil Akre förklarade vidare
varför värmlänningar spred sig ut över lan-
det. Hur fattigdom och överbefolkning
gjorde dem till s k arbetsvandrare; och var-

ytterst få svenska vattendrag som avvatt-
nar sig mot norr. Båda mynnar i sjön Rox-
en i centrala Östergötland och vidare via
Motala ström till Bråviken.

Stångåns källflöden återfinns ett par-tre
kilometer nordväst om Svinhults kyrka i
sydligaste Östergötland. Första milen går i
riktning mot nordost för att sedan vika mot
sydsydost till en punkt en knapp mil söder
om Vimmerby. där den gör en kraftig böj
till nordlig riktning, som sedan bibehålls
ända till Roxen. Passage sker genom
Krönsjöama, Juttem, Asundcn, Jämlunden
och fram till Roxen.

Det var huvudsakligen i närheten av -
eller i anslutning till Stångån och dess
biflöden, som Edsvallabolaget hade sin
verksamhet förlagd.

I denna bygd gjordes ett flertal skogsaf-
farer i form av fastighetsköp eller avverk-
ningsrätter. Det var rätten till avverkning
av den grova skogen man köpte, 11 tum
och grövre vid 16 fots längd, var som regel
minimimåttet. Jämte det egentliga avverk-
ningsarbetet var det iordningsställandet av
flottlederna, som var det mest omfattande
arbetet. Fördämningar och dammar bygg-
des, trånga passager breddades, fördjupa-
des och rätades, flottningsrännor och
spänger för flottarna kom på plats m m.

I huvudsak var det värmlänningar som
utformade och stod för en stor del av verk-
samheten, speciellt när det gällde flott-
ningen, men de verkade också som tim-
merhuggare och hästkörare. Man införde
bl a stocksågen, istället för de tidigare
använda gamla träbågama. Och på körar-
sidan inte minst, lanserade värmlänningar-
na rationellare arbetsmetoder och utrust-
ning.

Mest imponerande i verksamheten här
framstår utan tvekan flottningen med dess
kringarbeten. Hur man t ex gjorde flot-
tingsrännor som fastgjordes i trädstammar,
för att få timret igenom de mest svårforce-
rade avsnitten. Eller hur man i ett av biflö-
dena till Stångån höjde vattennivån ca en
meter i sjön Möckeln genom en dämning.
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för just värmlänningarna blev pionjärer
inom drivning och flottning.

Erik Sillerström hade tidigare också
visat intressanta bilder i färg från olika
drivningar, beledsagade med egen spea-
kertext.

Efter lunchuppehållet var det dags för en
tre timmars rundtur med buss. Vi besökte
fem olika platser, vilka Carl-Erik Svens-
son tidigare berättat om, och som han nu
som guide kunde visa oss på ort och ställe.
En av punkterna, som även hade annan
historisk anknytning än till Edsvallabola-
get, var punkten två ” Pechlins grav” .

Egendomen Ålhult ägdes under 1700-
talet av generalen Pechlin, som var en av
de ledande i revolten mot Gustav III.
Pechlin fick infallet att försöka ändra sjön
Örens avflöde till Stångån, med en av dal-
karlar handgrävd kanal, 14 m bred och 5 m
djup! Företaget misslyckades, vattnet fort-
satte som förut att rinna i sin gamla fåra.
Företaget döptes till ” Pechlins grav” , eller
” Illhuggediket” , som hundra år senare
kom att utnyttjas av Edsvallabolaget som
flottningsränna, och ftck därigenom till
slut en nyttig användning.

Vid besöket av flottningsstråket mellan
sjöarna Möckeln och Verveln kunde vi
fortfarande se rester efter styrlänsar eller

liknande i dikessläntema. Det var i denna
led man hade dämt för att höja vattennivån
ca en meter i Möckeln. För att förvissa sig
om sakernas tillstånd hade Rolf Skärby,
till dagens exkursion, gjort en egen avväg-
ning som han förklarade vid denna punkt.
Vi besökte ytterligare ett par dammanlägg-
ningar och en flottningsbäck.

Förutom en fullödig information på var-
je punkt levererade guiden Carl-Erik
Svensson en timad händelse eller historia,

snart sagt bakom vaije vägkrök - och
vägen var ganska krokig! Efter återkom-
sten till värdshuset, skedde avrundning
och avslut där.

Till dagens exkursionsvärdar Rolf G
Skärby, Carl-Erik Svensson och Arne
Nilsson, framfördes deltagarnas tack och
uppskattning av Karin Ehrenberg, som lik-
som vår sekreterare Lars Edlund, som på
” Sällskapets” vägnar framhöll sin upp-
skattning av ett väl genomarbetat exkur-
sionsunderlag och en trivsam dag. Tack
riktades också till Sydved, som välvilligt
stöttat dagens exkursion.

Det envisa regnandet dagen igenom, och
de tunga skyarna, förmådde inte fördunkla
det ljusa exkursionsminnet!

Sten Nordqvist

VI STÖDJER
SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS VERKSAMHET:

&skogsägarna
VÄRMLAND-BOHUS-DAL

VÄSTERBOTTEN - ÖRNSKÖLDSVIK

STORA JÅMTLAMELL
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Ekskursion i Nordsjælland
Den 11. maj 1996 havde det danske Skov-
historiske Selskab den glæde at modtage
26 medlemmer af Svensk Skovhistorisk
Selskab som gæster på en ekskursion i
Nordsjælland. Turen var en genvisit efter
at danskerne i 1993 var på et yderst vel-
lykket og indholdsrigt besøg i Sverige.
Desværre var vejret koldt, blæsende og
regnfuldt, men vore svenske gæster trod-
sede det og mødte os ved færgen i Hel-
singør. Herfra gik turen med bus til Grib
Skov, hvor skovrider Lars Toksvig var
vært.

Grib Skov d.v.s. den skov, som ingen
ejer, er Danmarks næststørste skov med et
areal på ca. 5.500 ha. Skoven grænser op
til landets næststørste sø, Esrum Sø, og
den ligger i et område med en meget uro-
lig topografi og sine steder en meget fattig
og gruset jordbund. Derfor har der altid
været skov i området, men skoven har ikke
altid været så sammenhængende som nu,

bl.a. har der været flere landsbyer i dens
vestlige del. I forbindelse med den danske
Skov- og Naturstyrelsens naturskovsstra-
tegi er meget store dele af Grib Skov i dag
udlagt til naturskov eller urørt skov.

transporten af brænde fra skoven til kysten
og herfra videre til København. Brændet
blev transporteret på heste- eller ntennes-
ketrukne pramme, og det blev ikke alene
ladet om ved væbningen, men også når det
kom frem til den lave kyst. Her måtte det
lastes i små pramme og sejles ud til de ski-
be, der skulle sørge for den videre trans-
port. Takket være mangelen på brænde i
hovdestaden fungerede det meget dyre
transportsystem fra kanalens anlæg og helt
til 1864, da den nye jernbane mellem Hel-
singør og Hillerød gjorde det overflødigt.

I Snevret Skov så selskabet desuden på
en frøplantage med udvalgte rødgran-pro-
vienser, hvorefter vi kørte forbi Esrum til
den ældste plantage i Grib Skov, Esrum-
lund.

Esrumlund - Rostgårds Bøge
Esrumlund er anlagt som en bøgeplantage
omkring 1670 af amtsforvalter Hans Rost-
gaard (1625-84), og vor viden om den
stammer bl.a. fra de internationalt kendte
tilvækstundersøgelser af Rentekammer-
chefen C.D.F. Reventlow (1784-1827).
Reventlow undersøgte i årene o. 1800 til-
vækstforholdene i liere danske skove, og
hans undersøgelser blev delvis publiceret i
1816, men først for alvor kendt ved den
posthume udgivelse i 1879 af afhandling-
en En Forbedret Skovdrift. Under de gam-
le bøge i Rostgaards plantage var der rig
lejlighed til at diskutere de voldsomme
ændringer i den danske skovforvaltning,

som bl.a. naturskovsstrategien er årsag til.
De træer, som oprindelig er plantet til nyt-
te, fredes i dag til biller og fugle, og skov-
rideren er blevet naturformidler.

Fra Esrumlund gik turen ind i selve Grib
Skov til en af de nu forsvundne skovlands-
byer, Sibberup.

Esrum Kanal
Turens første punkt var "Væbningen” på
Esrum Kanal i den lille skov Snevret nord
for det tidligere Esrum Kloster (grundlagt
ca. 1150). Da vi kom til Væbningen, var
regnen holdt up, og gøgen kukkede forjæt-
tende i den våde, lysegrønne bøgeskov.
Den 8 km lange Esrum Kanal, som er
anlagt i årene 1802-05, tegnede sig tyde-
ligt i terrænet, og det samme gjorde Væb-
ningen, d.v.s. den slidske, som udlignede
niveauforskellen mellem kanalens øvre og
nedre løb. Esrum Kanal har forbundet
Esrum Sø med Nordsjællands kyst ved
Dronningmølle. Den blev lavet for at lette
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gamle kæmpe diskuterede selskabet vig-
tigheden af det arbejde, den har været ind-
draget i.

Skovlandsbyen Sibberup
Sibberub omtaltes første gang i et doku-
ment, som er ældre end 1211. Hvor stor
den ældste landsby var, vides ikke. men fra
begyndelsen af 1400-tallet og indtil den
blev nedlagt i begyndelsen af 1700-tallet
bestod Sibberup kun af to gårde med tre
vange, Høyelsvang, Lille Vang og Birke-
vang. Rester af gårdene, som delvis var
bygget af sten fra det efter Reformationen
nedbrudte Esrum Kloster, kan endnu anses
i terrænet, men endnu bedre ses de såkald-
te højryggede agre, spor af oppløjede ager-
rygge. Disse agre, som findes i mange
danske skove, er i dag beskyttet af Natur-
beskyttelsesloven, men kun hvis de er
registreret og ejeren er blevet gjort
opmærksom på, at de findes. De gamle
skovbrugsmetoder har bevaret agrene,

men de moderne maskiner udgør en alvor-
lig trussel mod dem. Derfor er de danske
museer gået i gang med at registrere høj-
ryggede agre for at fremme beskyttelsen af
dem.

Parforcejagtvejene
Grib Skov rummer også kongelig jagthis-
torie. Da Christian d. V (1646-99) kom på
tronen i 1670. gik han øjeblikkelig i gang
med at udlægge Nordsjælland til brug for
parforce-jagten. Ved parforcejagt udvæl-
ges én særlig flot hjort. Med specialtræne-
de hunde og særligt uddannede jægere til
hest forfølges hjorten, indtil den ikke kan
løbe mere. Derefter holder hundene den
fast, indtil jagtens æresgæst når frem og
med sin hirschfænger, et kort jagtsværd,
stikker hjorten ihjel. Under selve jagten
benyttes hornsignaler og grupper af jæge-
re og hunde venter, ligesom de fornemme
jagtgæster, runt omkring i skoven. 1 Grip
Skov og Store Dyrehave, som ligger syd
for. blev der udlagt et stjernerne, sådan at
de hele tiden kunne følge jagten og hur-
tigst mulet nå frem, hvor der var brug for
dem. Vi standsede ved den største af disse
stjerner, hvor Søren Kierkegård efter
sigende også skal have siddet, for at høre
historien om denne dekadente jagt, der sta-
dig drives i Frankrig og Skotland.

Tinghus Plantage
Turens næste punkt var en af de moderne
klassikere, nemlig Tinghus Plantage. Plan-
tagen stammer fra en bøgeselvforyngelse
fra 1779, suppleret med udsæd af lærk
direkte på arealet. Hvis plantagen skulle
have været afdrevet på normal vis, skulle
den egentlig have været fældet efter ca.
100 år, altså o. 1880. men i 1872 beskrev
professor Oppermann den som et meget
fint eksempel på en bøge-lærke bland-
ningsskov, og i 1910 blev den fredet. Det,
der har gjort plantagen berømt, er dog
arboretforstander C. Syrach-Larsens for-
søg med lærkehybrider, bl.a. som et mid-
del i bekæmpelsen af lærkekræft. En af de
gamle europæiske lærk i Tinghus Plantage
blev udvalgt til kontrollerede bestøvnings-
forsøg, og et ca. 30 m højt stillads blev
bygget op omkring den. Træet står endnu,
selvom stilladset er væk, og under den

Svenskegrøften
Sidste punkt før en meget sen frokost
(lunch) var et kanalanlæg ved Fruerbjerg,
kaldet Svenskegrøften. Kanalen er anlagt
til Frederiksborg Slots vandforsyning og
har fået sit navn, fordi den blev gravet af
svenske krigsfanger fra Den Nordiske
Syvårskrig (1563-70). Slottet blev påbe-
gyndt i 1576, og da kanalen tilsyneladende
løber opad - måske er det svenske sabota-
ge? - er der tvivl, om den nogensinde har
fungeret.

Det var en træt og sulten forsamling, der
efter formiddagens mange punkter satte
sig til et yderst veldækket bord på Skov-
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men vi håber, at nogle har fået lyst til at
komme tilbage og se mere. Vi rundede
dagen af med en hyggelig snak om ekskus-
rionensemneroveren forfriskning i muse-
ets spisestue.

skolen i Nødebo. hvor gæsterne rørte de
danske værter dybt ved at synge for dem.

Dansk Jagt- og
Skovbrugsmuseum
Efter lunchen gik turen til Hørsholm, hvor
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ligger.
Der var ikke megen tid til at se på museet.

Jette Baagøe
Museumdirektor for Dansk Jagt- og

Skovbruksmuseum, Hørsholm.
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••Exkursion till Ostads säteri
den 6 maj 1996

Ett femtiotal medlemmar hade samlats den
vackra försommardagen vid Östa, ett par
mil väster Alingsås. Patrik Alströmer, dis-
ponent och föreståndare för stiftelsen
Östad, berättade inledningsvis om stiftel-
sens och Östads säteris mer än 200-åriga
historia, en historia som också innefattade
skogshistoria. Egendomen består nämli-
gen till väsentlig del av skog, över 3.500

Patrik Alströmer gav en fascinerande
resumé över de åtta generationer Alströ-
mer som stått i ledningen för stiftelsen i
enlighet med donators, Nicolas Sahlgrens,
1775 uttalade önskan, och informerade
också kort om IVL:s försök med ozonex-
ponering av granplantor. Försöken syftar
till att fastställa ozonets skadliga inverkan
på växande skog.

Huvudpunkten på programmet var
skogskomplexet Risvedens historia. Karl-
Erik Andersson, Bo Björklund och Örjan
Hill, alla med anknytning till Skogsvårds-

••styrelsen i Alvsborgs län, berättade fängs-
lande om det otillgängliga skogsområdets
utveckling från väg- och stiglöst land till
kronoallmänning och vidare till enskilt
ägande i början av 1800-talet.

En av de större ägarna av skogsmark i
Risveden är idag Östads säteri.

Risveden var länge så svårtillgängligt
och så avlägset från dem som innehade
nyttjanderätten, att någon exploatering i
nämnvärd omfattning inte kom till stånd
förrän i slutet av 1800-talet. Bebyggelse
och jordbruk fanns bara i ringa omfatt-
ning.

Vid förra sekelskiftet gjordes några stör-
re avverkningar med hjälp av skogsvana
värmlänningar. De införde för trakten dit-
tills okända metoder och redskap, som
väckte stor förundran bland den bofasta
befolkningen. Skogshästar med s k getdo-
ningar, vattenlagring av timmer och thn-
mersågning i mobila motordrivna sågverk
är några exempel på nymodigheter som
gav fart åt arbetet. Det sågade virket flot-
tades i en tre kilometer lång flottränna till

ha.
Skogen har varit föremål för ordnad

skogshushållning under relativt lång tid.
Den första skogsdelningen gjordes redan
omkr 1875, vilken sedan har följts av yt-
terligare indelningar med jämna mellan-
rum. Skogens historia är därför relativt väl
dokumenterad.

Skogen sköts sedan 1950-talet av
Skogssällskapet, och Lennart Hildingsson
och Inge Höjer stod för den skogliga infor-
mationen i denna del. Skogen har nämli-
gen blivit en av stiftelsen Östads viktigas-
te inkomstkällor för den ideella verksam-
het som den bedriver. Under nära 200 år
gav man nämligen uppfostran och utbild-
ning åt ett stort antal barn inom ramen för
"Östads barnhus". Därefter har bl a bedri-
vits både skogsbruksskola och skogstekni-
kerutbildning ( skogsskola) i stiftelsens
regi. För närvarande stödjer Stiftelsen den
skogliga forskning som bedrivs av Lant-
bruksuniversitetet och av Institutet för
Vatten- och luftvårdsforskning (IVL ) i
samarbete med Göteborgs universitet på
säteriets marker.

Skog Dr Tord Johansson, Garpenberg,
fanns på plats för att redogöra för lövplan-
teringsförsöken.
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Skogs- och naturhistoria i ett betydligt
l ängre perspektiv demonstrerades vid
dagens sista programpunkt: Brobacka jät-
tegrytsreservat.

I samband med inlandsisens tillbaka-
gång för 11-12.000 år sedan bildades
ovanför Mjöm, som då var en havsvik, en
kraftig, istäckt fördämning och ett jättelikt
vattenfall. Förutom det mäktiga jättegryt-
fält som bildades, kan man mycket åskåd-
ligt studera isens och vattenmassornas
enorma terrängmodellerande förmåga, och
hur förutsättningarna för skog skapats resp
omöjliggjorts inom olika områden.

lastageplats vid Västergötlands-Göteborgs
järnväg (VGJ ) f v b hamnen i Göteborg.

Mönstret för drivningarna har onekligen
likheter med värmlänningarnas insatser i
Bergslagen och delar av Norrland några
decennier tidigare.

Idag finns bara knappt skönjbara hus-
grunder kvar av den omfattande verksam-
heten.

Det vore därför synnerligen angeläget
för den framtida forskningen om den bok
om Risveden, som Andersson och Björk-
lund planerar, kunde komma till stånd. Ett
utkast till boken föreligger redan. Kultur-
och naturvården har tagit sig an resterna av
den gamla bebyggelsen och vårdar som
naturreservat gamla inägor och annan
odlingsmark.

Bengt Brynte

I Wretlinds Fotspår
Malåexkursionen den 22 augusti 1996

På annan plats i detta nummer fmns en
uttömmande artikel om Joel Wretlind och
hans epokgörande verk, författad av Bir-
ger Enroth. Ifråga om det rent skogsbruks-
tekniska under denna exkursion hänvisas
till Enroths artikel.

Ett 20-tal deltagare från hela landet sam-
lades på morgonen den 22 augusti vid
Malå Hotell under hög himmel och med en
aning av förhöst i luften. Dagens värd, jäg-
mästare Birger Enroth. tog emot med
några välkomstord och bussen embarkera-
des. Den tog oss till Storbäcksheden, da-
gens första kontrollpunkt. Här besågs det
reservat av ” degenererad tallhed” som
Wretlind sparade 1925 för att visa den
ringa eller obefintliga föryngringen. Idag,

70 år sedan, är tillståndet i stort sett lika-
dant. Strax bredvid kunde vi beundra det
vackra resultatet av Wretlings föryngrings-
åtgärder på tallhed - kalhyggning med

eller utan fröträd följd av plantskogsröj-
ning och gallring till 1,5 m förband.

Efter denna åskådliga förevisning ställ-
des färden till råhumusmarkema mid Mel-
lantiden. Efter förmiddagskaffe med smör-
gås genomgicks de två provytor som
Elmar Kohh lade ut 1955. Omkring 1920
var området inaktivt med låg näringssätt-
ning - ett halvkalt hygge med fula tallar
och klen gran samt björk. Wretlind lät
1925 trakthugga och bränna det med gles
fröträdsställning. 1941 plantskogsröjdes
( toppning) området med undantag för en
jämförelseyta, där ingen toppning före-
kom. Det var denna yta samt en intillig-
gande toppad yta som Kohh lade ut som
jämförelsematerial. Ingen klar skillnad
kunde idag ses på de två ytorna, men det
förmodades att den ” toppade” i längden
skall komma att visa sig överlägsen.

Färden ställdes nu mot Näsbergsfältet,

.* •
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varunder det i bussen visades en instruk-
tionsfilm om hyggesbränning från 40-talet
med Joel Wretlind som huvudaktör. Väl
framme serverades under gemytliga for-
mer en välsmakande fältlunch ( renskavs-
gryta ) och skogskokat kaffe.

Själva Näsbergsfältet, som på 20-talet
var Sveriges största kalhygge (ca 400 ha ),

och Wretlinds åtgärder där är utförligt
beskrivna i Enroths artikel. Ett antal ytor
är utlagda för att belysa skillnader i resul-
tat av sådana åtgärder som inte följde
kungstanken. Denna senare var totalav-
verkning med åtföljande bränning under
gles fröträdsställning. Efter ca 15 år följde
toppning och sedermera gallring av olika
styrka samt avverkning av frötallama. På
ett område hade man sparat de senare för
att belysa tesen att "även fula föräldrar kan
få vackra barn". Vi fick även se skillnaden
i föryngring på bränt och obränt område,

utvecklingen på en yta som lämnats orörd

efter bränningen, det försenade men goda
resultatet på frötallsfri bränd mark samt ett
helt orört bestånd, sådant det såg ut ( halv-
kalt ) innan Wretlind.

Innan vi skildes tackade Olle Larsson,

Orsa. på exkursionsdeltagarnas vägnar
Birger Enroth för en härlig och innehålls-
rik dag. Med tanke på jämnårigheten bland
deltagarna beskrev han exkursionen som
"en uppfriskande bönestund för de troen-
de". För den fäkunnige undertecknaren av
detta referat gav dagen en djup förståelse
för vad den historiska Malå-exkursionen
1947 måste ha betytt för den framtida
inriktningen av skogsbruket i Sverige.

Dagen avslutades med Sällskapets tack,

framfört av dess sekreterare Lasse Edlund,

för en utomordentligt väl genomförd
exkursion till Birger Enroth och sponsoren
Lycksele skogsförvaltning. AssiDomän.

Bror Almén

Olle Larsson, Orsa, avtackar exkur-
sionsvärden Birger Enroth i Malå 22
augusti 1996. Foto: Lasse Edlund.

Två skogshistoriska veteraner i Malå
22 augusti 1996. Rolf Skärby och
Olle Larsson. Foto: Lasse Edlund.
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Exkursion Lärkesholm 28/8 1996
Brev ställt till Tidskriftens Redaktör

LÄRKESHOLM - ett 1800 hektar stort
Säterigods som ägs av REISERSKA STIF-
TELSEN - en donationsfond som tillkom
1780. stadsfästes ett decennium senare av
Gustaf III och fick sitt nuvarande regle-
mente fastställt av Kammarkollegiet sådär
tvåhundra år senare. Vid dess strandnära

••gula säteribyggnad i Orkelljunga kommun
samlades alltså en vacker sensommarmor-
gon fyrtiotalet skogshistoriska medlem-
mar av alla åldrar och kön inkl exkur-
sionsledarna. Dessa visade sig alla vara
framstående sällskapsmänniskor, i detta
fall syftar jag på SKOGSSÄLLSKAPET.
Du vet det där. som mot visst arvode för-
valtar så mycket skog i privat och allmän
ägo, och som har sitt huvudkontor i Götet.
Det här godsets skogar har de för övrigt
skött i ungefär trekvarts sekel!

Här ställde man nu upp med sakkunni-
ga som bl a hette Lennart Hildingson,
Arne Wester och Anders Paulsson. vilka i
sin tur hade städslat flera rara flickor, som
bjöd oss på finfin lunch och kaffe, så ofta
tillfälle gavs. Litet konstigt var det dock,

att Anders P. när han väl sagt "Välkommen
hit och ta för Er av morgonkaffet", plöts-
ligt försvann och gick in i det gula huset.
Och faktiskt var han helt osynlig i en hel
timmes tid utan någon som helst förklaring
- i sanning ett underligt beteende av en
exkursionsledare.

Vid välkomstkaffet presenterades vi
också för flera medlemmar av direktionen,

som "söker, kärar och svarar” för stiftel-
sen, vilken står under överinseende av
landshövdingen. Denne däremot såg vi
tyvärr inte till, men kanhända var han
faren till Örebro, där ju hans kollega är en

klippare, när det gäller fester och samman-
komster. Närvarande var dock de övriga
tre i direktionen och intressant var att 67 %
av dessa alltid måste vara präster. Efter-
som stiftelsen under de senaste sjuttio åren
lyckats med att förvandla en, som jag för-
stod, nästan konkursmässig ekonomi till
en lysande sådan och därtill byggt upp ett
enastående skogskapital, tycker jag att fle-
ra av våra skogsföretag skulle överväga att
införa kvotering i bolagsordningen. De
speciella kontakter, som därigenom ska-
pas, tycks betyda mycket. I just detta fall
visade det dock sig att dessa direktions-
medlemmar också var utrustade med goda
skogsengenskaper och stor klokhet, vilket
är ytterligare ett plus.

Så småningom fick vi veta, att Lärkes-
holm under vårt sekel, utan att notervärt ha
vidgat sina yttergränser - tredubblat
skogsmarksarealen
genom granplantering på ” av ålder kal
mark” och därtill sexdubblat virkeskapita-
Iet (sedan 1883 åttadubblat!). Den skogs-
historiska utvecklingen var på många sätt
väldokumenterad och belystes ur olika
synpunkter. Exempelvis kunde Lennart H
visa en uppförstorad detaljrik ägokarta
från 1662 och tabellverk med mycket pre-
ciserade siffror alltifrån 1883, då jägmäs-
tare Fritiof Nordén upprättade en hushåll-
ningsplan. Att denne Fritiof var anställd av
Domänstyrelsen, som också fastställde
planen, förstår Du säkert, eftersom Du nog
vet, att examen från Kungl Skogshögsko-
lans högre kurs ända fram till 1926 inte
gav någon examenstitel. Jägmästare blev
man bara genom domänverksanställning.
Sedan Skogssällskapet 1925 tog hand om

huvudsakligen
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Lennart Hildingsson berättar om skogens utveckling på Lärkesholm vid skogshistoriska
Foto: Lasse Edlund.exkursionen 28.8.1996.

skulle bli, om i dag de fick styra, som vill
att skogen, floran och faunan skall återfå
det utseende den hade ” förr i tiden” , dvs
innan de skogsutbildade tjänstemännen
böljade sina manipulationer.

Men nu hoppas jag. Du har kraft att läsa
några rader till, för nu skall jag berätta om
en helt skogshistorisk händelse, som vi
fick vara med om. Det hände nämligen
något mycket konstigt! Fem minuter efter
det Anders P gått in i gula huset - så kom-
mer från vägen vandrande en man i peruk
och vacker 1700-tals klädsel! Han ställer
sig framför oss och presenterar sig som
Carl von Linné! Han ber få läsa ett kapitel
ur sin skånska resa, vilket handlar om hans
besök på Lärkesholm 1749. Förunderligt
tänker jag, och så synd att hela exkur-
sionsledningen inte är på plats. Innan Car-
lous Linnaeus börjar sin exellenta och
detaljrika föredragning, berättar han, att
han händelsevis fick reda på att en exkur-
sion skulle äga rum på Lärkesholm och

skötseln har givetvis flera skogstaxeringar
och planer gjorts. Det sedan 1883 tilläm-
pade bländningsskogsbruket upphörde
ungefär då. De av ålder kala markerna var
en produkt av bland annat seklers svedje-
bruk. får- och hästbete. Eftersom både
krigsmakten, transporter, samfärdsel, jord-
och bergsbruk osv sysselsatte mängder av
hästar blev dessas vinterbetning oerhört
påfrestande för de plantor på Lärkesholm
som funderade på att växa ut till skogsträd.
Vi diskuterade givetvis också hur snabbt
och radikalt trädslagsblandningen förän-
drades. 1909 var exvis 71 % av virkesför-
rådet tall, 4 gran, 21 bok och 4 % övrigt
löv. 76 år senare var siffrorna 9 resp 67, 17
och 7 %.

Själv satt jag och tänkte på ditt och datt
och hur detta säteri och Sverige i dag skul-
le se ut, om det på 1800-talet liksom nu
funnits den sorts miljökämpar, som vill att
ingenting i skogen och naturen skall förän-
dras och de fått råda, eller hur tokigt det
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lämnade därför in en permissionsansökan
till Sankte Per. Denne var dock avvisande
på grund av prejudikatrisken, men medgav
en mycket kort permis, sedan Kalle förkla-
rat, att gästerna var från Skogshistoriska
Sällskapet. (Men själv tror jag att farbror
Pelle ville ha information om hur de jäg-
mästare, som var med, betedde sig. Från
säker källa har jag nämligen hört att någon
jägmästare aldrig lyckats komma in i him-
len).

Nå, nu läser alltså Carolus Linneaus -
nedan här av utrymmesskäl kallad Kalle -
ur sin bok, där han utförligt beskriver
växt- och djurlivet på Lärkesholm och
godsets jord-, skogs- och fiskebruk. Men
framför allt berättar han om dess i Kalles
ögon snill- och uppfinningsrike ägare. Där
regerade nämligen då den folkkäre origi-
nelle karolinergeneralen Wilhelm von Lie-
wen, som efter 60 års krigstjänst! 17 Fält-
slag, 4 Huvudslaktningar!, 5 Belägringar
och tvenne Fångenskap blivit regements-
chef för Kronobergama, vars manskap och
hästar flitigt "tränade" genom att arbeta på
sin sätesgård. Med beundran i blick och
penna berättar Kalle - blomsterkonung -
om sin vän Wilhelm-krigaren - och exem-
pelvis att denne ansåg att en god vatten-

hushållning var avgörande för ett fram-
gångsrikt skogs- och jordbruk i Sverige
och hur han bevisat detta genom att på
åker- och skogsmark anlägga mer än fyrtio
kommunicerande dammar, vilka han dess-
utom framgångsrikt befolkat med läckert
smakande Cyprinius carpio och Carassius
carassius. ( Du fåkunnige Redaktör, förlåt
Kalles och min faiblesse för latinet).

Men Kalle berättar också om hur hans
värd uppfunnit ett osviklig medel att utro-
ta all varg i Sverige. Man kan nämligen få
alla gråben att springa rakt mot skyttar och
varggropar genom att likt ryssjearmar läg-
ga ut doftspår av en nyskjuten löpsk hyn-
da. På den tiden kunde Naturvårdsverket
inte stoppa genomförandet. Men det gjor-

de i stället bönderna i ståndsriksdagen,
som konstigt nog, inte ville betala det
gagnrika företaget förrän de sett resultatet.

Lika osviklig var hans metod att fånga
läckert smakande svan och kanariefågel. I
förra fallet sätter man ut en stör i vattnet
med ett snöre betat med vanligt svangodis
och en skålpundstor sten fastknuten ett par
alnar ovanför. Stenen grillas på stören.
Vips är den Döende Svanen där och slafsar
i sig sin sista måltid och hinner knappt
höra stenplumset förrän den drunknat.

Eftersom hans Serenius canaria-metod,
där han använde libbsticka (Livisticum
officinials?), tydligen var så effektiv, att vi
inte i landet längre har några att fånga,

hoppar jag över den för att i stället vidare
befordra Wilhelms metod att spränga
undervattensstenar. Du tar alltså en av
Dina gamla muskötpipor och ställer den på
stenen, tätar nertill med lera, tar bort pip-
vattnet med en tygklut, fyller med krut.
PANG. På botten ligger nu ett lager av
ofarlig makadam. Både Kalle och vi, som
andäktigt lyssnat, tyckte nog att en timme
är alldeles för kort permission. Men dörr-
vaktmästare Pelle är sträng och håller
aldrig kvällsöppet.

Därför tog nu Lennart H över, och med
hjälp av kartor, siffror och diagram gav vi
oss hän åt skogshistoriska fakta. Och för-
stås berättade han om nuvarande och tidi-
gare ägare till Lärkesholm och om de
angenäma problem von Reiserska Stiftel-
sen har med att fundera ut bästa tillåtna
sätt att använda donationsfondens avkast-
ning.

Men största delen av dagen var vi ju för-
stås ute i terränglådan, där vi diskuterade
det vi tidagare fått höra och där vi bl a
besåg resterna av de gamla dammsyste-
men och den imponerande skogen. För att
vi skulle hinna med så mycket som möjligt
hade arrangörerna ställt en buss till förfo-
gande, och där på speakerplats satt min-
sann den tidigare försvunne Anders P. Med
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därmed slog mig tanken att vi exkuranter
har åtminstone det gemensamt med våra
forntida trähackförsedda anfäder, att också
vi för en ambulerande tillvaro och under
vår livstid bara sällan får återvända till den
plats vi lämnar. Slika vemodsfyllda tankar
smyger sig väl ofta på. när man tar avsked
från nya och gamla vänner efter en lång
trivsam dag tillsammans. Jag blev dock
genast ljusare till sinnes när jag tänkte på.
att Du snart inbjuder oss till nästa års
exkursioner.

Och än gladare blev jag, när våra vänli-
ga värdar - just vid uppbrottet - överläm-
nade ett litet kompendium med samman-
ställningar över alla de fakta vi tagit del av
och dessutom en 210-sidig bildrik bok:
Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen.
Även det kommer att bidra till att det blir
mycket svårt att glömma det vi var med

glimten i ögat beklagade han, när vi bjöds
till lunchbordet, att han gått miste om Lin-
né-besöket.

Sista busstoppet ägnades åt vad man i
dag vet om brons- och järnålderns skogs-
och jordbruksmetoder. Föredragande arke-
ologen Bore Eriksson - fomminnesvårda-
re hos länstyrelsen -demonstrerade därvid
på ett gammalt odlingsfält ett stort antal
hackrör. Trots att våra jordbrukande för-
fäder var ett ambulerande släkte, som
svedjebrukade samma mark högst ett par
år och kanske inte återkom på flera decen-
nier. plockade man dock ihop besvärande
stenar till ” rör” , som i det här fallet var ett
par fot höga och fyra fem alnar i diameter.
Bore berättade att det kommer att finnas
åtskilliga sådana odlingsfält inlagda på
kommande ekonomiska kartblad, varför
de alltmer kommer att uppmärksammas.

Den vackra skogsgläntan med dess
urgamla minnesmärken var som skapad
för sedvanligt tack och farväl. I samband

om.
Erik Grahm

Carl von Linné gm Anders Paulsson berättar om sin resa till Lärkesholm 1749 vid exkur-
sionen 28 augusti 1996. Foto: Lasse Edlund.
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