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Skogshistoriska
Sällskapets
tioårsjubileum
På dagen 10 år efter bildandet firade
Skogshistoriska Sällskapet, den 16 feb-
ruari 2000, sitt tioårsjubileum på Kung-
liga Skogs- och Lantbruksakademien i
Stockholm. Dagen innan genomfördes i
samarbete med systerorganisationer i alla
de nordiska länderna en skogshistorisk
konferens med rubriken Skogshistoria -
en inspirationskälla för framtida beslut.
KSLA:s föreläsningssal fylldes båda da-
garna av intresserade deltagare från när
och fjärran.

Konferensprogram och korta samman-
drag av de olika föredragen återges här
nedan.

Jubileumsdagens årsstämma inleddes
med två föredrag. Först berättade fil.dr
Ella Johansson med utgångspunkt i sin
avhandling om skogsarbetarnas liv. Där-
efter övertog styrelseledamoten Sven Ar-
nell, skogsbrukare och bondefilosof, ta-
larstolen och gav sin syn på skogsägande
och långsiktiga värderingar.

Parallellt med årsstämman pågick
också i Akademihuset överläggningar
mellan drygt tjugo nordiska forskare,
som beslöt bilda ett forskarnätverk in-
om ämnet skogshistoria.

Tio år är skogligt sett en mycket kort
period. För Skogshistoriska Sällskapet
har ändå mycket hänt under dessa år. När
sällskapet bildades kändes det angeläget
att på olika sätt stimulera skogshistorisk

forskning. Idag är detta ämne etablerat
vid flera universitet. Under de gångna tio
åren har ungefär 50 skogshistoriska ex-
kursioner genomförts fördelade över hela
landet. Exkursionerna visar den bredd
och det djup som finns i kunskapen om
äldre tiders skogliga nyttjande.

Under de gångna 10 åren har utgiv-
ningen av Skogshistorisk litteratur av oli-
ka slag ökat och läsintresset är stort.

Vårt Skogshistoriska Sällskap finns
med och deltar aktivt i denna utveckling.
Under kommande år skall styrelsen arbe-
ta för att stärka medlemsnyttan. Årsstäm-
man gav också starkt stöd åt denna avsikt.
Med en god ekonomi, en aktiv styrelse
och intresserade ledamöter ser därför säll-
skapets ordförande framtiden an med po-
sitiva förtecken.

Tioårsjubileet visade den bredd och
det djup som finns inom ämnet Skogs-
historia och hur mycket vi kan lära och
inspireras av den för framtida beslut.

Hans Ekelund
Skogshistoriska Sällskapets ordförande
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till skogshistorisk konferens
"Skogshistoria - en inspirationskälla för framtida beslut"

Tid:
Tisdagen den 15 februari 1999, kl.10.00-1 7.15.

Kaffe serveras från kl. 09.00.

Plats:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,

Drottninggatan 95 B, Stockholm.

För 10 år sedan bildades Skogshistoriska Sällskapet i Sverige.
Dess föregångare var akademiens "Skogsbrukshistoriska utskott''

verksamt under åren 1983-1988. Sällskapet firar sitt
10-årsjubileum genom att i samarbete med akademien

arrangera denna konferens som är ett nordiskt samarbetsprojekt
med Skovhistorisk Selskab, Norsk skogbruksmuseum

och Finska Skogshistoriska Sällskapet.

Konferensen vill lyfta fram skogshistoriens betydelse som
kunskaps- och erfarenhetskälla för framtida beslut samt

stimulera till ytterligare skogshistorisk forskning.
Med stöd från Samnordisk Skogsforskning (SNS) är
konferensen även tänkt att vara utgångspunkten för

bildandet av ett nordiskt forskarnätverk den 16 februari.

Som konferensdeltagare är Du även välkommen att
deltaga vid Skogshistoriska Sällskapets årsmöte som avhålls

den 16 februari, kl.09.30 i akademiens lokaler.
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Program för
konferensen den 15 februari

Välkomsthälsning
Bruno Nilsson, akademiens sekreterare och VD

10.00

Syfte och bakgrund till konferensen
Hans Ekelund, ordförande i Skogshistoriska Sällskapet

"Tvåhundra år av skogsskötsel - trender i synen på skog"
Matti Leikola, prof. em., ordförande i
Finska Skogshistoriska Sällskapet

Kommentarer av Bo Larsen, professor i skogsskötsel,
KGL Veterinär- og Landbohojskole, Köpenhamn.
Därefter tid för frågor.

Paus med förfriskningar

"Dragkampen om den svenska skogen under 100 år
- lagstiftningens vittnesbörd"
Per Stjernquist, prof. em., Lunds universitet

Kommentarer av Anders Portin, forstråd, Jord- och
Skogsbruksministeriet, Helsingfors. Därefter tid för frågor.

Lunch

10.05

10.15

10.50

11.10

11.25

12.00

12.20

"Äldre tiders träteknologi"
Jon Bojer Godal, specialrådgivare,
Håndverksregisteret, Maihaugen

Kommentarer av Martin Wiklund, professor i träteknologi,
Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm. Därefter tid för frågor.

13.20

13.55

Paus med förfriskningar14.15
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"Likt och olikt i nordisk skogshistorio"
Bo Fritzböger, lektor i skogshistorio,
KGL Veterinär og Landbohö jskolen, Köpenhamn

14.30

15.05 Kommentarer av Ronny Pettersson, FD,
Stockholms Universitet.
Därefter tid för frågor.

Kaffe15.25

"Islands skogshistorio och introduktionen av främmande
trädslag". Sigurdur Blöndal, f.d. skogsdirektor, Egilstadir

Kommentarer av Martin Werner, forskningsstationschef,
SkogForsk, Ekebo. Därefter tid för frågor.

"Skogshistorio i KSLAs bibliotek"
Lars Ljunggren, chefsbibliotekarie, KSLA

Konferensen avslutas

16.05

16.40

17.00

17.10

Samling till drink och småprat i akademiens foajé.

Middag i Oscars Källare

19.00

19.30

Föredrag på Skogshistoriska Sällskapets
årsmöte den 16 februari 2000, kl. 09.30.
"Skogsarbetarnas historia"
Ella Johansson, FD, Inst. för ekonomisk historia, Umeå universitet

"Skogsägarnas historia"
Sven Arnell, skogsbrukare och bondefilosof, Bosgården
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Sammanfattningarna av föredragen
har gjorts av Skogshistoriska Sällskapets

sekreterare Sven Sjunnesson

Matti Leikola:
Tvåhundra år av skogsskötsel -
trender i synen på skogsskötsel
För att rätt förstå skogskötselns och
skogspolitikens utveckling i Finland mås-
te man gå tillbaks i tiden mer än två-
hundra år. I landet rådde krig mot Ryss-
land, det var uppror i officerskåren och
revolution i Frankrike. Gustaf III var
trängd på olika sätt varför han samman-
kallade rikets ständer och en lag som fick
namnet ” Förenings- och säkerhetsakten”
stiftades. Kungens makt ökade enligt la-
gen men en av de viktigaste punkterna
var att mantalsbönderna fick samma obe-
gränsade nyttjanderätt till sin jord och
sina skogar som adeln hittills haft.

Den nya lagen fick en unik till-
lämpning i Finland eftersom kejsare
Alexander I vid Rysslands erövring av
Finland avgav löftet att hålla alla Finlands
gamla lagar i kraft.

Först 1919, i samband med Finlands
självständighet, ersattes akten med Fin-
lands nya grundlag.

Detta innebar att nyttjandet av de pri-
vatägda skogarna aldrig har varit så fritt
som under första delen av 1800-talet. Till
detta kom att man inte hade några skogs-
tjänstemän eller några skogsvårdsförord-
ningar. Men ovissheten om skogstillstån-
det var stor i mitten av 1800-talet och

Finland stod inför en skogsindustriell ex-
pansion varför man fick en allmän skogs-
vårdslag 1886. Dessförinnan tillsattes en
Forststyrelse 1851. Den nya lagen var
emellertid mycket begränsad. I första
hand innebar den att man måste ställa
Iröträd vid avverkning eller vid avverk-
ningar större än fem ha vidta andra åtgär-
der för föryngring. I allmänhet hade det-
ta mindre betydelse eftersom avverkning-
en normalt skedde genom någon form av
dimensionshuggning.

Den ryske tsaren Alexander I (1777-1825) vid
finska lantdagens öppnande i Borgå domkyrka

i februari 1809.
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har efter detta betänkande tillfogats myc-
ket litet nytt före den nya skogsvårds-
lagen 1997, Lagarna om ” Skydd av ung
växtlig barrskog” togs 1917 och ” Restrik-
tioner i avverkning av lövskog” 1928.
Först 1967 erkändes skogsodling som ett
likvärdigt alternativ till naturlig föryng-
ring! Under 1960-talet då awerknings-
nivån var mycket hög i Finland fick man
en lag som tryggade uthålligt skogsbruk
men den gällde endast statens skogar.

Det märkliga är, att trots denna frihet
att bruka skogarna som gällt den bonde-
ägda skogen i Finland, har virkesproduk-
tionen stadigt ökat och man har idag ett
årligt virkesöverskott på 20 milj. m3. Det-
ta medger många olika alternativ för ut-
nyttjande i framtiden.

Lagstiftningen har egentligen endast
förutsatt att skogarna inte far skövlas och
om den målsättningen har alla varit eni-
ga. Trots detta har virkesvolymerna ökat
och man har ett bra skogstillstånd idag.
Att skogarna ser ut som de gör kan därför
närmast beskrivas som ett under och även
Gustaf Ill skulle, om han fatt reda på
slutresultatet på sin konjunkturpolitik,
blivit förvånad!
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Finlands skogar pä 1890-talet. I södra Finland och
i Österbotten har man brist på ved, men i norra
Finland och Lappland fanns det urskogar kvar.

(Atlas av Finland.)

1894 tillsattes en kommitté som lade
fram ett förslag om ett hållbart skogsbruk
i Finland. Utöver tidigare krav pa åter-
beskogning kom nu ett förslag om för-
bud att avverka mer än vad den egna vir-
kestillgången tillät. Denna tanke var
dock alltför djärv, i stället blev det så att
man indirekt försökte förverkliga tanken
genom att uppmuntra skogsägaren att
följa långsiktigt hållbara skogsbrukspla-
ner.

Bo Larsen:
Skogsbruket och skogsskötseln
i ett historiskt perspektiv
Hur kan vi bruka skogshistorien till att se
hur vi skall sköta skogen i framtiden? Var
kommer våra skötselidéer från och hur
har de utvecklats? Från början hade vi en
ren naturskog som var mångsidig på olika
sätt och alla kunde vara lyckliga. Men
samhället utvecklades så att skogarnaTill den finländska skogslagstiftningen
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överutnyttjades och vi fick brist på skog.
Detta innebar att kraven på att sköta sko-
garna ökade. Vi fick genom Cotta, von
Langen m.fl. skogsskötselmodeller som
byggde på planteringar och homogena
bestånd. Detta skapade möjlighet till
kontroll och kunde bättre garantera en
bra skogsproduktion. Man kan kalla mo-
dellen för 'det praktiska kvadratiska
skogsbruket ” . Men enhetligheten gav in-
te utrymme för biodiversitet och andra
funktioner. Modellen innebar dock krav
på ökad forskning och vårt vetande om
skogsproduktion och skogsskötsel ökade
väsendigt. Samtidigt har modellen ut-
vecklats till ett ” funktionsdifferentierat
skogsbruk” inriktat på virkesproduktion.
I och med de stora internationella skog-
liga processerna under senare år har kra-
ven på skogarnas produktion och utnytt-
jande för andra ändamål ökat och det vi
nu ser växa fram är ett skogsbruk där sko-
gen skall vara ” generellt funktionell” . De
två grundläggande funktionerna är att
skogen skall vara stabil och medge en
flexibel användning i framtiden. Denna
utveckling ser man tydligt i t.ex. Tysk-
land. Där har man, som också i Frankrike
och Schweiz, traditionellt arbetat med ett
mera naturnära skogsbruk i bergstrakter-
na av det skälet att man måste ha stabila
skogar. Insikten om vikten av stabila sko-
gar har dramatiskt ökat efter 1990-talets
stora stormar och idag är Tysklands
skogsbruk präglat av detta.

Är då naturnära skogar framtidens väg?
Skoghistorien kan genom pollenarkiven
hjälpa oss att fa indikationer på detta. De
visar att vi hade mycket mer blandskog
och en mycket mer heterogen skog förr.

Vi har modeller som ger oss möjlighet att
utveckla skogen i den riktningen men det
finns frågor kring kvalitet, produktion
och biodiversitet.

Sammanfattningsvis kan man säga att
skogshistorien kan lära oss att utveckla
mer stabila skogar och skogar som med-
ger en större funktionsflexibilitet.

Per Stjernquist:
Dragkampen om den svenska
skogen under 100 år -
lagstiftningens vittnesbörd
Det är de bestämmande politikernas fö-
reställningsvärld som förklarar deras utta-
landen och åtgöranden och som karakte-
riserar lagstiftningen. Det är förvånans-
värt hur ensidiga och rigida dessa före-
ställningar har kunnat vara.

Vid förra sekelskiftet representerade
jord- och skogsbruket mer än femtio pro-
cent av landets förvärvsarbetande befolk-
ning. Jordbruket ansågs vara kärnan i
samhällslivet. Det ansågs därför självklart
att den enskilda skogen enbart var ett
stöd till jordbruket. Politikerna ställde sig
ensidigt på jordbrukets sida. Detta präg-
lar den lagstiftning som kom fram 1906,
1921 och 1945 och som förbjöd bolagen
att köpa enskild skog.

Lagarna som kom 1903 (återväxtskyl-
dighet), 1918 (skydd för skog i växtlig ål-
der) och 1945 (förbud mot blädning)
hade till uppgift att skydda skogarna for
rovdrift. Lagarna är i och för sig inte så
märkvärdiga, men väl det sätt som de ge-
nomfördes i praktiken. Skogsvårdsstyrel-
sernas personal åberopade varken lagarna
eller hotade med sanktioner, i stället arbe-
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tade de som rådgivare och förhandlare.
Detta stred mot den dåvarande uppfatt-
ningen om lagens och överhetens absolu-
ta auktoritet över undersåtarna. Vi kan
egentligen inte föreställa oss hur revolu-
tionerande detta arbetssätt var. Man kan
anföra förklaringar till detta arbetssätt,
bl.a. förarbetena till lagen och skogs-
vårdsstyrelsernas självständiga ställning,
men kvar står den förmåga skogsvårdsty-
relsernas personal hade att frigöra sig från
det traditionella arbetssättet.

Världskrigen kan vara en förklaring till
att föreställningen om skogen som en
stödfunktion till jordbruket levde kvar så
länge trots att jordbruket ständigt mins-
kade. Uttrycken för denna föreställning
till och med stärktes. 1947 kom förbud
att skilja skogsmark från jordbruket och
så sent som 1957 lade en statlig utred-

ning fram förslag om att jordbruket skul-
le förstärkas med skogsmark från stat och
bolag. Men då låg också ett omslag i poli-
tiken nära!

Omslaget kom hastigt vilket berodde
på att en ny generation socialdemokrater
kom till makten. Omsorgen om jordbru-
ket och landets livsmedelsförsörjning för-
svann och som övergripande mål sattes
ekonomisk tillväxt och full sysselsättning.
I denna situation fick skogen en ensidig
roll som råvaruförsörjare till skogsindu-
strin. Vändpunkten syns tydligt då bo-
lagsförbudslagen slopades 1965 och inte
heller den nya jordförvärvslagen gav bön-
derna något skydd för skogsmarken. Lag-
stiftningen följdes sedan upp i 1979 års
skogsvårdslag som hade som en funktion
att säkra råvaruförsörjningen till indu-
strin. Detaljregleringen i denna lag, som
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ner om skogsvården i första hand förts ut
genom en skicklig rådgivning av skogs-
tjänstemän och mindre i form av ren lag-
tillämpning. Skogscentralernas och deras
föregångares betydelse har varit stor. Till
detta kommer de omfattande stödpro-
gram som genomförts i Finland genom
Mera I och II. Visserligen sinade statens
pengar 1960 men i stället lyckades man
genom förhandlingar med Återuppbygg-
nads- och Utvecklingsbanken fa fram nya
medel.

Även i Finland kom en reaktion mot
det rena produktionstänkandet. Men
även här har information och rådgivning
varit det rätta instrumentet.

Skogspolitiken är barn av sin tid.
F̂gentligen är det märkligt hur många
funktioner skogen kunnat fylla: timmer,
papper, rekreation, konst och musik är
bara några. Om man ser in i framtiden
kan nästa produkt bli att binda koldi-
oxid. Vi far i den diskussionen inte glöm-
ma bort Stjernquists varningar för ensi-
dighet så att vi glömmer alla andra nyttig-
heter som skogen ger. Det är viktigt i de
kommande förhandlingarna. I framtiden
kan vi också se en klarare uppdelning
mellan produktionsskogar och rekrea-
tionsskogar. Även där kan det vara viktigt
att varna för ensidighet.

förstärktes 1985, hade lätt kunnat leda
till påfrestande konflikter om inte den i
praktiken hanterats så skickligt av skogs-
vårdsstyrelsernas personal.

Ett nytt omslag i politikernas föreställ-
ningsvärld kom då miljöfrågorna sattes i
fokus. Den innebar att detaljregleringen
slopades och i stället kom skogspolitiken
att präglas av flersidighet. I stället över-
togs ensidigheten av miljörörelsen. Men
politikerna har svårt att finna balansen
och göra avvägningarna i denna mångsi-
dighet.

Anders Portin:
Vem äger skogen?
Professor Stjernquist beskriver bl.a. drag-
kampen mellan bönder och skogsbolag
om skogsmarken. Denna fråga har också
varit aktuell i Finland. Inte minst har kri-
gen påverkat detta. Efter självständighe-
ten 1917 kom torparlagen som hade stor
betydelse för utgången av inbördeskriget
1918. Efter andra världskriget var det av
yttersta vikt att garantera land för den
från Karelen evakuerade befolkningen.
Även så sent som på 1990-talet var mark-
ägandet aktuellt i lagstiftningen då delar
av 1886 års lag blev kvar för att skydda
statens markägande i norra Finland.

Även rådgivningens roll har varit viktig
i Finland. På sätt och vis kan man säga att
skogsrådgivningen har långa anor i lan-
det. (Och här citerar Anders Portin strofer
ur Kalevala.)

Detta visar att det traditionellt funnits
en stor kunskap om skog och miljö hos
den finska befolkningen. Detta innebär
att liksom i Sverige har statens intentio-

Jon Bojer Godal:
Träteknologi i äldre tider
Vi hämtar kunskap ur traditionen. Då är
tradition något som idag kallas produk-
tionsteknik, tekniska specifikationer och
design. För några fa år sedan kallades det
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hantverk eller i norskan ” maksel” , jämför
med engelskans ” make” .

Maksel betyder
1. Själva arbetet, strävan med att fa

till, processen
2. Sättet att arbeta på, tekniken,

handlaget
3. Att välja det rätta materialet för

att få fram de rätta egenskaperna
4. Att ge den form som tinget skall ha
Maksel är således ett betydligt bredare

begrepp än design. Poängen är att arbetet
med att tillverka något är en mycket mer
integrerad del än vad som är brukligt i
dag. Därför är kunskapen också mycket
mer integrerad. De viktigaste kunskaps-
bärarna är

• handlingsmönster, skick och bruk
• saker och ting
• ord och uttryck
• litteratur

och praktiskt genomförande exempel på
denna kunskapsförmedling.)

Handlingsmönster, skick och bruk
Klyver ett spån, visar hur man staplar "lys-
ark” . Det är en konst att klyva ett spån
som man lär sig genom känsla och trä-
ning, av erfarenhet lärde man sig hur
man skulle stapla och förvara virke för att
det inte skulle spricka.

Saker och ting
Visar bilder på och berättar om en stav-
kyrka, fisk på torkning, spånkorg. Genom
att studera dessa kan man få fram erfaren-
heter och kunskap om egenskaper i trä
och hur dessa egenskaper tillvaratas på
bästa sätt.

Ord och uttryck
Två viktiga ord är "emne och gagnstre”

Ämnen kan bli till gagn. Detta kan exem-
plifieras t.ex. mastämne, träskoämne,(Jon Bojer Godal visade sedan i ord, bild



Forskamätverk under bildande!

skaftämne m.m. Bakom ord som ” bord-
stokk” och ” långtimmer” ligger det un-
derförstått en förståelse för de krav som
man ställer. Man kan också nämna egen-
skaper som ” malmfuru, mogen furu, ri-
pilgran valbjörk m.fl.”

Den muntliga traditionen förmedlar
kunskap genom uttryck som ” det skal ve-
ra osp i stallgolvet” ,” Det skal vere hegg i
rivetindane” , ” Dem for te fjells aetti
voerkje te bordkledning” .

Med utgångspunkt från alla de exem-
pel som nämnts finner man att det finns
mycket kunskap från äldre tider som ve-
tenskapen ännu inte nått och att det finns
stora uppgifter och utmaningar här.
Framför allt behöver vi ” omsetjings-
arbeid” Vi behöver vetenskapliga termer
för det som vi anar och vet, men som vi
ännu inte är i stånd till att uttrycka exakt.
Utan tvekan finns det mycket framtid i
glömd forntid!

Litteratur
Det finns inte gott om skrifter som näm-
ner materialkvaliteter. Men man kan
nämna uttryck som ” store nok til hus-
fang” , ” mangel på skog” och ” mastetrea” .

(I föredraget behandlas sedan en lång rad
norska uttryck som exempel på traditions-
buren kunskap.)

Martin Wiklund:
Äldre tiders träteknologi
- hur kan vi lära av framtiden?
Ordet ” material” eller ” materia” betyder
ursprungligen trä eller trädstam. Av detta
kan vi förstå hur basalt dagens ämne är
för vårt ursprung, vår historia och vår
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framtid. Inte minst visar Godals föredrag
detta.

När jag inleder utbildningsseminariet
för blivande träteknologer på KTH far de
göra ett tankeexperiment. De skall kon-
struera ett träd! Barr och blad skall fånga
upp solens energi, roten skall suga upp
näring och förankra trädet i marken,
stammen skall transportera vatten och
näring till blad och blommor, trädet skall
tåla blåst, snö m.m.

Med utgångspunkt från detta kan man
sedan studera de olika funktioner som
stammen har och hur detta ger grunden
för hur virket i stammen ser ut och vilka
materialegenskaper det ger.

En annan viktig sak att betona när
man kommer ut i yrkeslivet inom den
trämekaniska branschen är det stora kun-
nande som yrkesmännen besitter. Av
dem kan man lära sig mycket. Men sam-
tidigt skall man med respekt för gammalt
kunnande, granska den kritiskt och dess-
utom försöka förklara den. Först då kan
vi dra full nytta av den.

(Flera exempel nämns på hur vi kan lära
av äldre tiders kunskap men också misstag.
Här nämns bl.a. den brustna masten på
Wasa och Riddarholmsskeppet.) När det
gäller det senare har man visat hur man
radialspräckt virket och hur sektorerna
täljts till att bli i stort planparallella.

De fördelar man fick på enskilda vir-
kesstycken var:

j

Ingen kupning
Inga sprickor
Minskad skevhet och krokighet
Halverad fuktrörelse i breddled
Högre hårdhet
Minskad fuktupptagningshastighet
Bättre rakfibrighet
Denna kunskap har man tagit fasta på

i KTH. Grundtanken har varit att i pro-
grammet ” Värdeaktivering” ta reda på så
mycket som möjligt av trä och utnyttja
den kunskapen för att kunna använda trä
bättre i ett industrialiserat system.

Denna kunskap ligger till grund för
vissa satsningar som industrin redan gjort
som t.ex. Monolit, tillverkad av Iggesund

VMY
VIRKESMATNINGSFORENINGEN SYD

ek. för.

Ett opartiskt service- och kunskapsföretag i skogsnäringens tjänst.

Adress: Box 644. 551 18 Jönköping
Telefon 036-34 17 00
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I skogshistorien skiljer man på Skogs-
historia 1 (det som verkligen har hänt)
och Skogshistoria 2 (skogshistorien så-
som den är beskriven). I Norden har
dessa delar ofta spelat samman.

Ämnet innebär att det är en lång tid
man skall jämföra och stora geografiska
skillnader att ta hänsyn till. Vad är det då
man skall jämföra? Det finns många ” ba-
nala” skillnader som påverkar skogshisto-
rien som t.ex. mängden skog per invånare
i respektive land. I Finland har vi 4,9 ha
skog per invånare, i Danmark 0,09. Men
samtidigt finns det stora skillnader inom
landet där det finns danska kommuner
som når upp till Finlands nationella siff-
ror och sannolikt detsamma när det gäller

Timber och PrimWood i Nova Wood
AB.

Genom att studera goda exempel på
hur trä användes förr, undersöka och kri-
tiskt granska varför man gjorde som man
gjorde kan vi få en bra plattform att stå
på. Därefter kan man genom att använda
bästa möjliga teknik finna lösningar som
ökar träets konkurrenskraft gentemot
andra material.

Bo Fritzböger:
Likt och olikt i nordisk skogshistoria
Skogshistorien kan i vid bemärkelse defi-
nieras som ” den mänskliga påverkan på
det skogsekologiska systemet i spänning-
en mellan kontinuitet och förändring” .

Vad är skogen värd?
SKOGEN Ä R cn av våra viktigaste framtidsresurser. Det var den redan för över
100 år sedan då Sveriges Skogsvårdsförbund startade. Då handlade det om att åter-
beskoga Sverige. Tillsammans har vi som arbetat i skogsbranschen under dessa
år lyckats höja värdet på skogen. Idag är virkesvolymen i våra skogar dubbelt
så stor som för hundra år sedan.

Denna framgångsrika historia ska vi vara stolta över. Men inte nöjda. Det ä r
lika viktigt idag som då att fortsätta att höja skogens värde.

Skogsvårdsförbundet är en ideell förening för oss som tror på det svenska skogs-
bruket och vill driva på utvecklingen framåt. En av våra viktigaste uppgifter är
att sprida kunskaper och insikter om svenskt skogsbruk och skogens olika värden
till människor utanför skogssektorn. Både i Sverige och övriga världen.
Så att skogen även om 100 år betraktas som en fantastisk och viktig framtidsresurs.

Vi behöver ditt stöd för att lyckas. Ett medlemskap kostar 100 kr för dig,

men är värt mycket mer för skogen.
Välkommen.
Lars-Olqf Österström ioo kr/år
VD #

SVERIGES SKOGSVA R L>SFÖR B1J N13

BOX 1159, in Ni Stockholm TEI. 08-412 15 or) FAX 08-412 15 15 HEMSIDA www.forestry.se
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finska kommuner jämfört med siffran för
Danmark.

Det är också frågan om hur skogen är
fördelad i landskapet. Skogen i Danmark
är ett partiellt ” ölandskap” medan den i
Finland är i stort heltäckande. Detta
mönster förändras över tiden. Detta på-
verkar självfallet synen på skogen skötsel-
mässigt, ekonomiskt, politiskt och men-
talt.

skötsellagstiftning redan under 1600-ta-
let och var mera generellt övergripande
med målsättning att bevara statens intres-
sen. I Sverige, Norge och Finland kom
lagstiftningen långt senare och var mer
inriktad på att skydda industrins och ex-
portens intressen. Man hade en liberal in-
ställning till utnyttjandet av skogen i Sve-
rige och Norge under slutet av 1700-talet
medan Danmark fick en mycket restrik-
tiv skogslagstiftning 1805, som starkt in-
grep i äganderätten.

Man kan även se skillnader i synen på
skog genom att se på gamla kartor. I
skogrika områden finns det inga träd
markerade i bebyggelsen men mycket
skog runtomkring. I Danmark finner
man på kartorna mycket träd i bebyggel-
sen men ingen skog.

Även mentalt skiljer sig länderna åt där
den finska litteraturen, även om den ge-
nerellt inte behandlar skogen särskilt
mycket, vissa epos är fyllda av skog t.ex.
Kalevala. I Danmark är det mera tjänste-
männens skog som träder fram. I Sverige
finns det ett starkt skogligt inflytande i
kulturen men då ofta av mytologisk ka-
raktär.

Den bästa utgångspunkten är måhän-
da att jämföra skillnaden där skogen är
ekonomiskt och politiskt dominerande
med den där den är marginell.

Sett i ett historiskt perspektiv är ut-
nyttjandet av skogen mycket likt mellan
länderna men det skiljer sig mycket över
tiden. Som exempel kan nämnas lövtäkt
som funnit i alla länderna, men där be-
greppet upphörde mycket tidigt i Dan-
mark. Det levde kvar längre i Skåne. Man
finner också att i Danmark har skogen i
första hand utnyttjats för husbehov och
man har inte haft export av timmer eller
tjära vilket var en viktig del i ekonomin
för Sverige och Norge. Men i dessa länder
syns inte husbehovsvirket speciellt myc-
ket i källorna.

En annan skillnad är synen på skogs-
skötsel där man finner att skötseln har en
längre historia och större betydelse i län-
derna med lite skog. I Danmark kom de
grundläggande skötselidéerna under
1700-talet, i Sverige kring 1820 och i
Finland 1850.

Motsvarande kan man se när det gäller
skogspolitiken. Skogen som en resurs,
som man behöver lagstifta kring, blir ak-
tuell först när den blir en bristvara. Det
tättbebyggda sydskandinavien hade en

Ronny Pettersson:
Kommentarer till
Bo Fritzbögers föredrag
Med utgångspunkt från de två olika be-
greppen av skogshistoria har Bo i sitt fö-
redrag mycket elegant utnyttjat tvetydig-
heten i det ämne som han fatt och han
har mycket väl fatt fram olikheterna i ett
antal teman. Den ekonomiska betvdelsenJ

har understrukits och där har Bo dragit
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de nått ett klimax och växte över hela det
område som var lämpligt för den. Björ-
ken var det dominerande trädslaget.

Sedan försvann skogen p.g.a. överut-
nyttjande och täcker idag inte mer än
1 %.

Återbeskogningen började för precis
100 år sedan då en dansk sjökapten plan-
terade de första främmande trädslagen
1899 vid Tingvallarlir, den skog som nu
kallas Furulunden. Han planterade bl.a.
Pinus Mugo och Cembratall. Plantering-
arna fortsatte genom att en dansk skogs-
man, Cristian Flensburg, anställdes och
han anlade bl.a. två plantskolor. En av
dessa är fortfarande i drift och alltså 100
år gammal.

1907 fick

viktiga och delvis nya slutsatser. Skogen
är en formerande kraft i samhällsutveck-
lingen. Den funktionen har den haft i
nästan alla länder och mycket långt fram
i tiden. Ett viktigt skäl till detta är areal-
utnyttjandet. Skog bedrivs på en begrän-
sande produktionsfaktor, nämligen jord
och en stor del av samhällets och män-
skans aktiviteter är begränsade av detta.

Beträffande skogshistoria 2, d.v.s. den
beskrivande delen av skogshistorien, är
det svårt att beskriva och jämföra den
skogshistoriska litteraturen, t.ex. att bevi-
sa tesen att den är karakteriserad av vissa
frågor. Traditionen visar att skogshisto-
rien växer fram ur olika krafter t.ex.
litiken där miljöfrågorna är ett bra exem-

po-

pel. man den första skogsvårds-
lagen på Island och staten övertog då an-
svaret för den skogliga verksamhet som
bedrivits i privat regi. Man utbildade
skogstekniker och anställde en dansk jäg-
mästare, Kofoed Hansen. Han utveckla-

Grupperingen av länder i lite skog och
mycket skogshistoria är intressant och det
är därför med spänning vi kommer att
lyssna till nästa föredrag som behandlar
skogshistorien på Island!

de metoder för frösådd men var skeptisk
till plantering av barrträd. Detta berodde
på de erfarenheter han hade från Ryss-
land och att planteringarna på Island ha-
de problem med uppfrysning i den is-
ländska lössjorden. 1912 upphörde plan-
teringarna av främmande trädslag helt.

1930 bildades det Isländska Skogssäll-
skapet med uppgift att plantera skog,
1946 ombildades det till ett landsför-
bund som nu har lokalavdelningar över
hela landet.

1935 anställdes den första isländske
jägmästaren och han började åter med
plantering av främmande trädslag. Frö
importerades från de nordiska länderna
men också från Alaska, Sovjet och Kana-

Sigurdur Blöndal:
Islands skogshistoria och introduk-
tionen av främmande trädslag
Man har på Island försökt skapa sig en
bild av hur skogen såg ut i landet vid ti-
den för dess kolonisering d.v.s. på 900-
talet. Detta har skett genom studier av
skriftliga källor, bynamn, spår av träkols-
tillverkning och även pollenanalyser.
Man finner då att ca 30 % var täckt med
skog. Aril Torgilsson skrev ca 1120 ” Is-
land var en gång bevuxet med skog från
fjäll till fjäll” . Man menar att björken ha-
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da. Planteringarna lyckades bra överlag
och idag har man testat 153 trädslag in-
klusive drygt 1500 provenienser. Omfat-
tande arealer beskogas dels genom över-
föring av jordbruksmark till skog och dels
i särskilda landvinningsprojekt.

De viktigaste trädslagen är rysk lärk,
sitkagran, amerikansk poppel, contorta-
tall och rödgran. Introduktionen av
främmande trädslag har också medfört
att nya arter av insekter, svampar m.m.
har införts och den biologiska mångfal-
den ökat.

Det har visat sig att de nya trädslagen
växer bra med produktion på flera m 3 per
år och ha, flera av dem föryngrar sig vil-
ligt. Allt detta kommer att ge den isländ-
ska befolkningen en bättre miljö och star-
kare naturupplevelser.

tion bygger på exoter och att vi har fram-
gångsrika erfarenheter av plantageskogs-
bruk av exoter i många tropiska länder.
Även på närmare håll användes exoter i
stor skala t.ex. Danmark där sitkagran er-
sätter inhemska trädslag. Detsamma gäl-
ler Skottland som domineras av introdu-
cerade trädarter. Mot den bakgrunden är
det naturligt att Sigurdur visar upp ännu
ett exempel på skogsbruk med exoter.

Från biologisk synpunkt krävs att en
exot är så anpassad att tillräckligt många
individer överlever och kan föröka sig
och bilda livskraftiga bestånd. Föreligger
detta skulle en naturlig spridning ge sam-
ma effekt, människan föregriper bara en
naturlig utveckling. Risker finns att sym-

Martin Werner:
Kommentar till introduktion
av främmande trädslag
På Island är den ursprungliga skogen hu-
vudsakligen borta och endast ett huvud-
trädslag björk finns och det har dålig till-
växtförmåga. Man har därför valt att till
dominerande del välja främmande träd-
slag i återbeskogningen. Detta är en på-
taglig skillnad med Sverige som har tre
huvudträdslag och introduktion av nya
arter är starkt begränsad. En sak måste
dock påpekas, det är bara några årtion-
den sedan vi Sverige iscensatte en omfat-
tande introduktion av contortatall.

Hur skall man egentligen se på proble-
met att introducera främmande trädslag i
stor skala på Island? Låt oss då konstatera
att en stor del av vår jordbruksproduk-

Vi förädlar och
marknadsför

familjeskogsbrukets
virke

m IXIORRA
# Skogsägarna

Telefon 090-15 67 00
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Ella Johansson:
Skogsarbetarnas historia.
Ella Johansson har i sin forskning om
skogsarbetarnas situation i Norrland ti-
den 1860-1940, funnit att ett utmärkan-
de drag bland skogsarbetarna var att de
upplevde sig som självständiga och också
fria att planera och agera. Forskningen är
baserad på ett omfattande material in-
samlat genom en memoartävling.

Utgångspunkten är att de utländska
företag som i första hand satsade på ex-
ploateringen av de norrländska skogarna
inte var speciellt intresserade av själva
skogsarbetet utan detta lejdes ut till själv-
ständiga entreprenörer. Dessa organisera-
de arbetet, skaffade nödvändig arbets-
kraft och utrustning. Ofta kom hela ar-
betslaget från en och samma bygd där

bianter följer med som kan ha skadliga
effekter på andra arter. En annan risk kan
vara att inhemska arter konkurreras ut av
introducerade. Den negativa syn som
ekologer har på tysklönnen är ett exempel
på detta trots att det bara är en tidsfråga
innan den kommer in naturligt.

1 en tid då mångfald och diversitet bli-
vit biologiska honnörsord och monokul-
tur är fult är det svårt att förstå en exin-
troduktion som annat än en ökning av
mångfalden. Med tanke på det domine-
rande inslag vi har av sedan länge intro-
ducerade arter måste man ställa sig frågan
när en exot blir inhemsk.

Från nyttosynpunkt är det ingen tve-
kan om att introducerade arter är positivt
och en viktig förutsättning för en rik
mänsklig kultur. Många exempel finns på
detta.

Från etisk synpunkt är frågan mer pro-
blematisk. I vårt samhälle har naturen
blivit mer och mer förandligad där
naturligt , ekologisk balans , orort

och ” urskog” är värdeladdade begrepp.
Mänskliga ingrepp stör naturen och ing-
en kan med säkerhet överblicka effekter-
na. Värderingar ändras långsamt men
teknikutvecklingen går fort. Detta väcker
intressanta frågor. Som exempel kan
nämnas värdet av rötbeständigt virke av
Douglasgran ställt mot virke av tall. Man
kan genetiskt förändra tallen till att bli
mer rötbeständig men den egenskapen
kommer då att sprida sig så att den ” na-
turliga” inhemska tallen försvinner. Vil-
ket är bäst i ett ekologiskt tänkande?

SKOGSAKADEMIKERNA -
ett modernt fackförbund

med rötter i skogen!

SKOGSAKADEMIKERNA
Box 2088. 103 12 Stockholm
Besöksadress: Lilla Nygatan 14
Telefon: 08-613 49 44. Fax: 08- 10 55 15
k.diamant@skogsakademikema.saco.se

www.skogsakademikerna.saco.se
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den enskilde själv fick ansvara för sin
egen del i arbetet men också för sitt eget
uppehälle i form av mat m.m. Man upp-
levde inte sig som kommenderad eller
underställd utan man rådde sig själv.
Man talade inte om lön när det gällde er-
sättning utan om pris. Man kunde själv
bestämma utrustning och modifiera den
efter förhållandena som rådde.

En annan viktig faktor var att man ofta
tjänade betydligt bättre i arbetet med
skogen än hemma på jordbruket. Det
kunde röra sig om 2-3 gånger mer. Men
man upplevde sig också mer självständig i
skogen än i bondesamhället. Det verkar
som om skogsbolagen var osynliga i deras
vardagsliv.

Tre framträdande drag finns i berättel-
serna, friheten, kolbullarna och origina-
len.

Förvaltarskap är skogsägandets grund-
tanke. Skogsägarens tanke måste vara rik-
tad hundra år framåt, detta att jämföra
med dagens klippekonomi som baseras
på kvartalsrapporter.

Skogsägarrörelsen har spelat en funda-
mental roll i skogsägarnas historia. Ge-
nom skapandet av skogsbruksområden
fick man sin egen rådgivare. Detta stärkte
självkänslan gentemot andra skogsägar-
kategorier. Man kunde visa att det enskil-
da skogsbruket kunde sköta skogen på ett
kvalificerat sätt och man kunde utnyttja
lika effektiva metoder som det storskaliga
skogsbruket.

skogsmuseet

SILVANUMSven Arnell:
Skogsägarnas historia
I november 1314 drog domprost Begt
upp till gården Hover i Sätila socken för
att där lösa en gränstvist. Rågrannarna i
Björlanda var där samlade och dokumen-
tet som undertecknades är än idag gällan-
de. Med utgångspunkt från detta skild-
rade Sven Arnell sin fäderncsgårds öden
där det bl.a. finns noterat att 1807 var i
stort all skog borta. Detsamma gällde i
början på 1900-talet då Svens farfar köp-
te Bosgården. 1929 då Svens far tog över
gården stod dä r 16 m3 per ha. 1954 fanns
det 116 m3 som hade ökat till 143 år
1965. 1969 kom stormen och kvar stod
103 m3.

Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Utställning om svensk skogsnäring
i dag och alla svenska skogsträd
i botaniska parken Valls Hage.

Telefon 026-61 41 00
Fax 026-61 41 20. Att: Silvanum

Öppettider: tisd., torsd., fred. 10-16
onsd. 10-19, lörd.-sönd. 13-17,

månd. stängt

Kontaktperson:
Museiintendent Jarl Holmström
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SKOGS PLANTOR ABSVENSKA

M —- fin cpd ttiocftvåncL

Vi hjälper dig att skapa framtidens skog.
Hos oss kan du välja ur ett brett sortiment av

frö,plantor och skogliga tjänster.

Kontakta våra plantskolor och fröstationer
STOCKHOLM-UPPSALA-VÄSTMANLAND Ed 0173-102 02
SÖDERMANLAND Larslund 0155-590 14
ÖSTERGÖTLAND Sya 0142- 122 92
JÖNKÖPING Ed 0370-65 03 80
KRONOBERG-KALMAR Trekanten 0480-506 60
GOTLAND Hejdes 0498-24 40 66
SKÅNE-BLEKINGE Kolleberga 0435-44 13 10
Svartingstorp 0451- 163 52 Tofta 0416- 101 19
HALLAND Våxtorp 0430-490 90
VÄSTRA GÖTALAND jakobsbyn 0530-502 00
Filsbäck 0510-54 60 32 Hillet 0512-430 00
VÄRMLAND Deje 0552-417 20
ÖREBRO Vibytorp 0582-160 II
DALARNA Stakheden 0240-64 05 65
GÄVLEBORG Älmfors 0271-300 74
VÄSTERNORRLAND-JÄMTLAND
Bensjö 0693-800 85
Öds plantterminal 0620-240 23
VÄSTERBOTTEN Piparböle 090-381 19
NORRBOTTEN Vidsel 0929-301 25
SÖDRA FRÖSTATIONEN Lagan 0372-303 80 J
NORRA FRÖSTATIONEN Piparböle 090-380 50
HUVUDKONTOR Jönköping 036-30 56 00
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