
Rune Löfuing
Född 1933, civiljägmästarexamen 1962. Har varit verksam i
Domänverket, SLU, SIDA och Skogsvårdsorganisationen,
länsjägmästare i Göteborgs- och Bohuslän 1983-1997.

Fisket, en betydelsefull
del av Bohusläns skogshistoria

Gränsland vid havet - Bohuslän från 700-talet tills i början på
1000-talet. När så den politiska makten
splittras i såväl Norge som Danmark i
mitten på 1000-talet utbryter många häf-
tiga strider mellan ” småkungar” med be-
gränsat maktområde. Sverre Sigurdsson
samlar dock makten i Norge och Bohus-
län år 1184 varefter regenter från Norge
härskar över Bohuslän fram till 1319, då

gränsland i Norden
Det dröjde mer än 10.000 år innan de
berg som reste sig ur havet efter senaste
istiden fick sitt namn. Från namnet på
Bohus (Baahus) fästning, som byggdes år
1308 vid nuvarande Kungälv, kan vi här-
leda namnet Bohuslän. Vid den tiden var
Bohuslän inte ett enhetligt landskap utan
tre ” bygdeområden” - Vätte härad i norr,
Älvsyssel i söder och däremellen Ranrike
- alla ingående i Viken, som sträckte sig
längs västkusten och även omfattade
Oslo-fjorden. Först i mitten på 1500-ta-
let fick länet en fastare administration
med namnet Bohus län, som 1680 blev
Göteborgs och Bohus län. Nu, fr.o.m.
1998, ingår Göteborgs och Bohus län
tillsammans med Älvsborgs och Skara-
borgs län i en ny administrativ enhet,
Västra Götalands län.

En snabb historisk överblick visar att
danska och norska kungar härskade över

Magnus Eriksson från Sverige tar över
(1319— 1355). Bland övriga norska re-
genter kan nämnas Håkon Håkonsson
(1217-1263), som i förhandlingar med
Birger Jarl ger Sverige en landkorridor
längs Göta Älvs södra strand ut till Katte-
gatt.

Efter Magnus Eriksson kommer åter
norska regenter att härska över Bohuslän
fram till 1380 då unionsregenterna börjar
med Margareta Valdemarsdotter (1380-
1412) och slutar med Kristian II (1513-
1524). Mellan åren 1524— 1658 härskar
danska makthavare över Bohuslän.
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Genom freden i Roskilde 1658 blir
Bohuslän svenskt men maktkamp och
många gränsfejder pressade landskapet
och dess innevånare även långt senare.

1935 berättar Lindner om skogarnas ut-
bredning och sammansättning från äldre
stenåldern till nutid (1930-talet). I detta
mäktiga verk på drygt 430 finstilta sidor
och som i källförteckningen upptar mer
än 400 titlar, far vi också en mer detalje-
rad bild av skogstillståndet i olika delar av
länet under 1700- och 1800-talet.

Inför 2000-talet återstår dock mycket
att berätta om det skogshistoriska arvet

från Bohuslän. Detta gäller inte minst
om de speciella och stora ideella skogsod-
lingsinsatser som gjordes av ett flertal
skogsodlingsföreningar i slutet på 1800-
talet och början på 1900-talet. Om länets
hushål1n ingssällskap, skogsvårdsstyrelse,

handelshusen i Göteborg, kyrka och sko-
la och om Västra Sveriges Skogsvårdsför-
bund, Skogssällskapet, Hensbackastiftel-

Väldokumenterad skogshistoria
Om skogarna och deras brukande i Göte-
borgs och Bohus län finns en omfattande
dokumentation, dels från enskilda per-
soner, dels från myndigheter, institutio-
ner och intresseorganisationer. Bland de
många som bidragit till detta rika skogs-
historiska arv inför 2000-talet intar John
Lindner en särställning. John Lindner var
länsjägmästare i Göteborgs och Bohus
län mellan åren 1919-1935.

I sin bok "Skogens krönika i Göte-
borgs och Bohus län’’ som publicerades

ANNONS

Miljömärkning ger nya jobb
diluindla basnäringar tappat
medlemmar, men Kjell Dahl
siröni ser nva möjligheter för
branschen genom ett Ökat kon-
sumentintresse förden fömyba-
ra. miljövänliga skogsråvaran.

- Vt ser del FSC-certi lierade
skogsbruket som ett verktyg
för att öka försäljningen av
skogs- och träprodukter både i
Sverige och utomlands, säger
KjeQ Dahlström. Det giiller att
utnyttja försprånget vi fick nar
Sverige blev först i världen
med cn nationell FSC stand-
ard. Sedan denna Standard god-
kändes 1998 har redan 40 pro-
cent av skogsarealen i landet
ccrt ilierats.

V» engagerar oss i FSC-
arbetet bland annat för jobbens
skull.Genom FSC ökas iraräva-
rans status, och om mer resurser
sivrs mot tillverkning av vidare-

AIH skogsinnehav i Sverige
bör certilieras enligt Forest
Stevvardship Council (FSC),
som år den enda globala nivå-
standarden för skogsbruk och
därf ör kan kännas igen av alla
konsumenter FSC gynnar mil
jön i skogen och marknaden
för träpnxlukter. Med FSC kan
trånäringen. som en av fa in-
dustribranscher. växa i Sverige
och gc möjligheter till fler ar-
betstillfä llen

Det säger Skog-v och Trä-
fackets ordförande Kjell Dahl
ström. som även berättar att
FSC-arbetet är högprioriterat
under de kommande åren.

Skogs- och Träfacket med
70000 medlemmar, bildades
den I juni 1998. då Skogs-
arbetaref örbundet och Träin
dusiriarbetaieförbundet slogs
ihop. I årtionden har dessa tra-

- Vi engagerar
oss för job
bons skull.
Certificnng ar
ett satt att eka
fcrsaijmnqon.
säger Kjell
Dahlström

förädlade produkter som träroob- överenskommelse, där företrä- mans bestämt nivåerna för hur
ler och inrediiingssnickerier kan dare för näringen , tniljörörel- v åra skogar ska skötas i

sen och vi inom Skogs- och framtiden, understryker Kjell
Träfacket frivillig! och tillsam- Dahlström.också fler jobb skapas.

Bakom FSC finns en unik

övrigt erbjudas långsiktiga för-
delar av Skogsbruket. Genom
sitt åtagande visar markägaren
att denne ä r beredd att sköta
sin skog med högre ambitioner.

tionsförmåga. med hänsyn till
fundamentala ekologiska pro-
cesser och på ett sätt som be-
varar den biologiska mångfal-
den. Vidare ska såväl lokal-
befolkningen som samhället i

Mexico. Systemet är frivilligt,
marknadsstyrt och avsett för
treoartsceftiftering Bland
FSC:s tio grundprinciper kan
namnas att skogen ska skotas
utifrån skogsmarkens produk-

Bakom de I dag mest spridda
principerna för ett certifierai
skogsbruk l.ggtsr den internatio-
nella och oberoende organisa
tionen. Forest 5t*»msh.p
Cooocil (FSC). med huvudsäte i

Skogs- och^Trafacket

Tel 08-701 77 OO
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Sillfiskeperioderna
i Göteborgs och Bohus län Stora sillfisket

, AI 1 1

År 900 17CC 19001500 1600 19001000 1100 1200 1300 1400 2000

Bild 1. Sillfiskeperioder enligt Lindner 1935.

Periodiskt uppträdande
silltillgång

sen m.fl., finns också mycket att berätta -
den revolutionerande tekniska utveck-
lingen efter andra världskriget ej att för-
glömma.

Men nu något om fisket och om ” det
stora sillfisket” (1747-1806), som knäck-
te Bohusläns redan då luggslitna skogar.

Bohusläns kustnära läge har genom tider-
na underlättat människornas vardag, dels
transportmässigt under tider då vattenvä-
garna var de bästa kommunikationsleder-
na, dels försörjningsmässigt genom fis-

STORAENSO TM
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ket. Ett gynnsamt klimat med milda vint-
rar, som mö jliggjort åretruntbete, har
också bidragit till att området tidigt var
tätare bebott än andra regioner i södra
Sverige.

Med relativt jämna mellanrum har
dock sillfisket varit så omfattande att tio-
tusentals människor dragit till kusten för
att dels få sin bärgning, dels idka handel i
sillfiskets spår.

Lindner (1935) har genom historisk
material kunnat dokumentera nio olika
sillfiskeperioder mellan åren 971 och
1912. De tycks ha varierat i längd mellan
20 och 58 år och intervallet mellan perio-
derna har varit mellan 57 och 82 år. Men
den periodiska bilden är inte entydig.
Ljungman (1879) angav inte mindre än
19 perioder från år 859 och satte sol-
fläcksperiodiciteten i samband med sil-
lens massuppträdande. Andra forskare
avvisar den strängt lagbundna sekulära
periodiciteten men ingen ifrågasätter de
bohuslänska sillperioderna i senare tid -
fakta från 1500-, 1700- och 1800-talen
kan inte förnekas. Av dessa var det 1700-
talets rika fiske det stora sillfisket” , som i
hög grad kom att plåga de bohuslänska
skogarna till ett bottenläge och som också
lämnade efter sig en utarmad landsbygd.

kets och handelns tidiga omfattning är
svår att uppskatta och det är först på
1300-talet, då tullen fick visst grepp på
importen av salt som ett underlag finns.
En tunna salt räckte till tre tunnor sill.

En stor sillperiod omtalas mellan
1260-1350 med stora aktiviteter utanför
Skanör och Falsterbo. Hansan hade även
där en framträdande roll men såväl eng-
elsmän som holländare konkurrerade allt
starkare. Efterhand ökade silltillgången
mot norr efter västkusten.

Under 1400-talet tar holländarna mer
och mer över sillfisket främst genom sin
stora skicklighet att hantera sillen. Ge-
nom att bl.a. ” gäla” (borttagning av
struphuvud, gälar och inälvor) till sjöss
saltades sillen bättre och transportvoly-
men minskade avsevärt.

Marstrand - en olycklig stad
efter Bohusläns första stora
sillfiske på 1500-talet
Sillfisket utanför Marstrand på 1500-ta-
let kan rubriceras som Bohusläns första

riktigt stora sillfiskeperiod. Vid denna tid
tillhörde Bohuslän danskarna (konunga-
riket Danmark/Norge), som också härs-
kade över Halland, Skåne och Gotland.

Befolkningen i det karga Bohuslän var
fåtalig och fattig och livnärde sig huvud-
sakligen på jordbruk. Fisket var en binä-
ring som mestadels sköttes av fattiga
strandsittare men utländska fiskare hade
också rätt att delta i fisket.

Marstrand blev genom en förordning
1561 ett centrum för såväl den affärsmäs-
siga delen av fisket som för kontrollverk-
samheten. Under de vintermånader som

Från Skanör och
Falsterbo till Bohuslän
Sillen var tidigt av stort handelsvärde i
Europa då den genom insaltning kunde
förvaras och transporteras långt in i Euro-
pa. Hansan dominerade den europeiska
sillhandeln från mitten på 1100-talet till
1669 då den sista Hansedagen hölls. Fis-
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brand 1586 lade praktiskt taget hela sta-
den i aska.

fisket pågick avgick många fartyg från
Marstrand med sill till Europa, där sillen
då var en bristvara dels beroende på kri-
gen, dels på felslagna fisken i Nordsjön
och Östersjön.

Sillfisket under 1500-talet ökade suc-
cessivt från 1560 och nådde sin topp
1585. När sillen sedan hastigt försvann
flyttade köpmän, fiskare, tunnbindare,
insaltare m.fl. och de många salterierna
fick förfalla. I den tidigare välmående sta-
den byttes överflödet mot fattigdom och
arbetslöshet. En stor tystnad bredde ock-
så ut sig över hela Bohuslän, där konse-
kvenserna blev stora även i de norra del-
arna av landskapet, där skuldsättning för
båtar, redskap och bostäder var som
störst. När guldruschen var slut drabba-
des Marstrand av ännu en olycka då en

Blygsamt sillfiske under 1600-
talet, men Göteborg utvecklas
Göteborg fick sina stadsprevilegier 1621
och var under större delen av 1600-talet
ett nybyggarsamhälle med cirka 2.000 in-
nevånare. Hälften var tyskar och hollän-
dare ditlockade av generösa tull- och
skatteförmåner. Göteborg utvecklades
också till frihamn, varifrån importerade
varor kunde föras vidare in i landet tull-
fritt både land- och sjövägen.

var under 1600-talet blyg-
samt i förhållande till 1500-talets fiske
och det riktigt stora sillfiske som skulle
komma på 1700-talet.

Sillfisket

1000-tal ton
250

- Industrisill
- 7. Sillmjöl och sillolja
- 6. Olja och guano
- 5. Tran

Konsumtionssill
. 4. Färsk sill export
. 3. Färsk sill Sverige
- 2. Salt sill export
- 1. Salt sill Sverige

200
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100
7
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Bild 2. Sillfisket i Bohuslän fr.o.m. 1500-talet. Obsevera att 1600-talet har utelämats
- en period utan bohuslänskt sillfiske av betydelse. Efter Olle Nystedt 1994.
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Den "stora sillfiske-
perioden", 1747-1808
På mitten av 1700-talet var Bohuslän ett
av Sveriges fattigaste landskap. Sillfisket
hade legat nere sedan länge och fiskarbe-
folkningen var fattig, jordbruket magert
och skogen på de flesta håll hårt åtgång-
en. 1 detta läge var det kanske inte så
märkvärdigt
med Danmark (1741) om att återlämna
landskapet med avsikt att fa Danmark
med på ett krig mot Ryssland!

Men så kom sillen åter till Bohuslän
1747 och staten fick plötsligt ett stort in-
tresse för landskapet.

denna utvidgade si11hantering engagerade
sig ofta förmögna stadsbor och godsäga-
re.

De stora vedslukarna -
matlagning, uppvärmning
och trankokning
Den omfattande sillhanteringen bestod
förutom själva fångsten av rensning/sor-
tering, insaltning, tunnbindning, tran-
kokning, transporter och allehanda ser-
vicetjänster. Skärgårdssamhällena kom
därför att sysselsätta många människor i
verksamheten, som var som intensivast
under månaderna september till mars då
fisket pågick. Under den värsta högkon-
junkturen lä r cirka 50.000 människor ha
varit sysselsatta utöver den fasta befolk-
ningen.

Mot denna bakgrund är det inte svårt

att föreställa sig de enorma vedmängder
som gick åt lör människornas dagliga be-
hov i form av vedbrand till matlagning
och uppvärmning. Men den riktigt stora
vedslukaren var ändå trankokningen.
Även om båtbyggandet var omfattande -
de flesta transporter gick sjövägen - och
en del virke också gick åt till anläggningar
i form av bryggor m.m. så var det ändå
behovet av ved som bränsle, som plägade
skogarna mest.

Skogarnas och markernas utarmning
förstärktes dessutom genom bränning.
Vinterbete var också vanligt för att tillgo-
dose den starkt utökade befolkningens
behov. Det stora sillfisket lämnade därför
också efter sig ett misskött jordbruk och
en utarmad landsbygd.

förhandlingar fördesatt

Göteborg och handelshusen -
viktiga centra i sillhanteringen
Göteborg med sina etablerade handels-
hus, av vilka P. Ekman blev ledande i den
grupp som koncentrerade sig på handel
med sill och tran - andra var inriktade på
trävaru- och järnhantering - blev tidigt
ett centrum för sillhanteringen när sillen
fullkomligt vällde in mot bohuskusten.

Genom att handelshusen gynnades
med skattelättnader m.m. kom de att sva-
ra för merparten av såväl import av salt
och tunnmaterial som export av sill och
tran.

De många salterierna koncentrerades
först till Göteborg med närhet till han-
delshusens saltlager men allt fler nya sal-
terier och trankokerier växte snart upp
kring Marstrand, Orust, Tjörn och i trak-
ten av Uddevalla. Men även norr om
Uddevalla etablerades efter hand en stor
mängd mindre skärgårdsanläggningar. 1
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Bild 3. Trankokeriet Kålhuvudet, söder om Kyrkesund på Tjörn. Teckning av Gunborg Pettersson 1963.
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Bild 4. Det var med båtar av denna typ och storlek, som merparten av de enorma sillfångsterna
bärgades och de omfattande vedtransporterna skedde under 1700-talets stora sillfiske. Fotot taget i

sundet mellan Hermanö och Gullholmen på 1890-talet. Från TRÄBITEN 94, Föreningen Allmogebåtar.

Om trankokningen
Trots att man saltade in stora mängder sill
räckte det ej på långa vägar för att ta till-
vara de oerhörda mängder sill som vällde
in mot kusten. Genom att koka sillen och
utvinna tran skapades nya möjligheter.
Tranet var sedan länge en välkänd och
värdefull produkt för fiskarbefolkningen.
Den kunde lagras länge och transporteras
långt. Tranet i form av fett eller olja hade
flera användningsområden men använ-
des mest för belysning i s.k. tranlampor
men också till impregnering av skor, stöv-
lar och kläder. I viss utsträckning använ-
des det också för inoljning av båtar och
redskap. Merparten exporterades dock
till kontinenten (Frankrike och Tyskland)
men även till England.

Till en början skedde trankokningen
med samma utrustning som man tidigare

haft för kokning av levertran ur torskle-
ver och sälkött/späck. Nu blev det fet,
färsk sill som kokades. Genom olika tek-
niska arrangemang sökte man hushålla
med såväl arbetskraft som ved. Den se-
nare var ofta en bristvara. Dels blev kitt-
larna större, dels konstruerades eldstäder
för fler kittlar i likhet med den som visas
på bild 3.

Kokningen gick så till att man först

fyllde kitteln till 2/3 med vatten, som ko-
kades upp. Därefter stjälptes sillen i och
fick koka sönder, detta tog normalt cirka
8 timmar. Fettet som flöt upp skumma-
des av och hälldes i en s.k. ” klartunna” .
När den blivit klar tappade man bort
vattnet och det ” grums” , som hade sam-
lats på botten i tunnan. Tranet som sedan
återstod tappades på ekfat, som rymnde
60 kannor eller cirka 157 liter.
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"Trangrumsstriden" - Sveriges
första stora miljödebatt?
Avfallet, ” grumset” , som blev kvar i kitt-
lar och klartunnor hälldes till en början
rakt ut i havet. Detta ledde till en långva-
rig och stundom hätsk miljöstrid mellan
trankokeriägarna och dåtidens miljövän-
ner, som ansåg att grumset, dels var en
stor sanitär olägenhet genom den doft
som spreds över landskapet, dels var till
skada för fisket.

Striden pågick i femton år med många
uppvaktningar hos myndigheterna från
båda parter. Detta resulterade i Kungl. re-
solutioner i än den ena, än den andra
riktningen eftersom man var rädd för att
skapa för hårda villkor för fisket men
också hade omsorg om en näring som gav
staten stora inkomster.

Genom den så kallade ” Trangrumsak-
ten” (1779) blev det förbjudet att släppa
ut avfallet. Detta ledde till att flera tran-
kokerier tvingades lägga ner sin verksam-
het då de inte kunde eller hade råd att
gräva ner grumset eller anlägga grums-
dammar ” så att grumset genom desamma
icke må i Siön utflyta” .

från Göteborg i söder till norska gränsen
i norr. De större anläggningarna (med
mer än fyra kittlar) drevs ofta dygnet runt
och svarade för huvudparten av tranpro-
duktionen. De stora anläggningarna var i
allmänhet kombinerade med salterier
och ägdes i flertalet fall av de kapitalstar-
ka handelshusen. De drevs som företag
med platschefer, förmän, kokare, tunn-
bindare, hantlangare m.fl.

För varje producerat fat med tran var
sillåtgången mellan 3.000-4.000 liter be-
roende på dess fetthalt. Under toppåret
1796 producerades 60.000 fat med tran
vilket motsvarar en sillåtgång på cirka
200.000 kubikmeter. Den samlade sill-
förbrukningen för tranframställning un-
der hela den stora sillfiskeperioden har
beräknats motsvara en volym av Cheops-
pyramidens omfattning (Nystedt 1994).

För att koka upp och hålla en sådan
sillgryta kokande i åtta timmar åtgick sto-
ra vedmängder. Hur stora är svårt att be-
räkna med hänsyn till vedens torrhets-
grad, väderlek, eldstädernas beskaffenhet
m.m. Sannolikt kan vi på goda grunder
anta att verkningsgraden genomgående
var låg. Om vi till trankokningens stora
behov av brännved lägger dels det dagliga
behov av ved för uppvärmning och mat-
lagning som de tiotusentals människorna
hade, som på många olika sätt var enga-
gerade i sillhanteringen, dels båtbyggan-
dets, tunnbinderiernas och övriga anlägg-
ningars behov av virke, är det lätt att för-
stå att den redan tidigare genom århund-
raden misshandlade bohuslänska skogen
var mycket hårt åtgången när sillen drog
sig tillbaka efter 1810.

Många trankokerier,
stora sill- och vedvolymer,
många båtar och händer
Successivt flyttade som tidigare nämnts
såväl salterier som trankokerier från Gö-
teborg och dess närmaste omgivningar ut
i skärgården allt eftersom sillfisket förflyt-
tade sig norrut längs kusten. I slutet på
den stora sillfiskeperioden fanns det där-
för över 400 trankokerier spridda i länet
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En lång restaureringsperiod
börjar för landsbygd och skog

jande. (Skattemedel från brännvinstill-
verkningen). Skogsförvaltare, inspektör,
skogvaktare och skogsplantörer kunde då
anställas. Stora arelaler planterades också
av enskilda skogsägare och i slutet på
1800-talet hade skogsodlingen vuxit till
en riktig folkrörelse där skolan, kyrkan
och många ideella sammanslutningar var
verksamma.

Från ett skogligt bottenläge i början pä
1800-talet har Bohuslän, efter en lång
och seg startsträcka på cirka 100 år, under
1900-talet utvecklat skogarna så att det i
dag finns mer och bättre skog i länet än
någon gå ng tidigare, både i produktions-
och miljöhänseende.

Det stora sillfisket, som med alla dess bi-
näringar hade pågått i över 50 år, påver-
kade starkt hela det bohuslänska samhäl-
let. Efter fiskets snabba tillbakagång kom
många betydande ekonomiska och socia-
la svårigheter. Även den jordbrukande
befolkningen, som också i stor omfatt-
ning hade engagerat sig i fiskets olika
verksamheter, hade svårt att anpassa sig
till den nya situationen. Jordbruket gav
dessutom magra skördar efter en lång tid
av missskötsel.

Mot denna bakgrund var landshöv-
ding Grefve Axel von Rosens yttrande
1812, om statsverkspropositionens nion-
de huvudtitel, "om jordbrukets, handelns
och näringarnas upphjälpande och un-
derstöd” att den skall ” företrädesvis an-
vändas till belöning och uppmuntran för
skogsplantering” mycket välgrundat.

När Hushållningssällskapet i Göte-
borgs och Bohus län bildades 1814 blev
skogsplanteringen en av de mest angeläg-
na uppgifterna. Om jordbruket och djur-
hållningen i länet skriver Hushållnings-
sällskapet samma år:

"Utgående långt inpå hösten på ett ma-
gert bete av ljung och kvistar; bliva djuren
stridhåriga och utsvultna, varefter de under
vintern instängas i låga, täppta och mörka
hus, släppas dagligen ut i kölden till vatten
och framfödas på mager kost".

Någon riktig fart på skogsodlings- och
skogsvårdsarbetet blev det dock inte för-
rän under 1800-talets senare del, då stör-
re ekonomiska resurser ställdes till för-
fogande för skogshushållningens främ-

Tekniska landvinningar räddar
skogen undan kommande
sillperioder
Genom ångmaskinens utveckling under
första delen av 1800-talet och den starkt
ökade användningen av kol som bränsle
- genom förbränningsmotorns och sena-
re elektricitetens utveckling i den teknis-
ka revolution, som karaktäriserar indust-
rialiseringen från mitten på 1800-talet,
hade skogens betydelse för det bohuslän-
ska fisket upphört när nästa stora sillfiske
kom i slutet på 1800-talet.

För fisket i Bohuslän har denna tek-
niska utveckling sammanfattningsvis in-
neburit,
- att transportberoendet av vattenvägar-

na har minskat (vind- och roddardriv-
na båtar har successivt ersatts med ma-
skin- och motordrivna ).

- att den gamla typen av trankokning har
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ersatts av högeffektiva ångkokare med
olja och el som energikälla.

- att tranet ersatts av sillmjöl och sillolja
samt att det tidigare ” grumset” pressas
till guano (gödsel).

- att en större del av fångsterna kan till-
varatas som färskvara genom en ut-
vecklad kyl- och frysteknik.

- att en differentierad konservindustri av
stor ekonomisk betydelse har växt
fram.
Mot denna bakgrund syns den negati-

va inverkan som 1700-talets stora sillfiske
haft på skogen i Bohuslän vara en paren-
tes av stort historiskt intresse men av vars
spår och verkningar mycket litet återstår
på tröskeln till 2000-talet.
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