
Lars Magnusson
Född 1922 i Karlstad, f.d. förvaltare i Svärdsjö och
Envikens besparingsskogar. Örtugspristagare 1996.

En historik över en historik
Efter det att jag tagit del av skoglig doktor
Svante Fahlgrens berättelse över hans tid i
Kramforsbolaget (se Skogshistorisk Tid-
skrift nummer 5 - 1995) blev det genom
åren ett flertal genomläsningar. Främst in-
tresserade mig avsnittet om skogschefen
Eric Ronges stavagransrö jningar.

När jag tog del av doktor Fahlgrens be-
skrivning av skogschefen Ronges stava-
gransrö jningar å Kramforsbolagets marker
blev jag mer och mer övertygad om att jag
tidigare hade tagit del av detsamma. Frå-
gan var bara hur - var - och när?

Jag brukar årligen göra en sommarresa i
vårt vackra land. Årets resa (år 2000) skul-
le gå till Höga Kusten, med start i Härnö-
sand och mål i Grundsunda kyrksocken i
Örnsköldsviks kommun. Det var främst
Gävlefiskarnas kapell - kyrkobyggnader
som skulle besökas.

Efter det att jag hade införskaffat turist-
information över den aktuella kuststräc-
kan undrade jagom Härnösandsonen för-
fattaren Ludvig Nordström kanske hade
skrivit något matnyttigt till min resa.

Då jag har några böcker av Nordströms
penna skred jag till verket. Den första bo-

ken jag tog fram var
LAND. Med ens förstod jag att jag hade
funnit det jag sökte.

STOR-NORR-

Några utdrag ur och
kommentarer till femte
kapitlet i STOR-NORRLAND
av Ludvig Nordström
Befolkningstillväxtens hastighet i Norr-
land kommer, enligt Nordström, att bero
av den hastighet varmed träförädlingsin-
dustrin tillåtes öka tillväxten av Norr-
landsskogarnas kubikmassa.

” Ju större årsringar bolagens skogsvård
far åstadkomma i Norrlandsskogarna,
desto större befolkningsringar komma
Norrlands städer och byar att uppvisa.
Det sammanhanget är i själva verket
barnsligt enkelt” .

Nordström beskriver även tillväxten-
borren och framför allt den lilla trästa-
ven” på vilken Norrland och därmed hela
Sveriges framtid beror:

” Bakom vad jag nu sagt ligger nämli-
gen en fullkomlig revolution i uppfatt-
ning av begrepp skog.
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möjligt men knappast troligt, att över-
gången från urskog till kulturskog innebär
att tillgänglig skogsråvara skulle minska
utan snarare tvärtom” .

Beträffande den förväntade tillväxten i
våra skogar, övergång från urskog till kul-
turskog (sådd eller plantering), har förfat-
taren Nordström rätt, men ett frågetecken
kvarstår - kommer kulturskogarna att
” tillåtas” att producera högkvalitativt såg-
timmer? Kan säljare och köpare av sågtim-
mer uppskjuta slutawerkningstiden? Som
alltid är det konjunkturen som bestäm-
mer om avverkning skall ske.

Jag frågar sålunda en ledande skogs-
vårdman: Vad är målet för den moderna
skogsvården? Att lära skogen arbeta svara-
de man ögonblickligen.

Jag frågade så föregångsmannen på om-
rådet, förutnämnde Ronge:

Vad är egentligen skog i våra dar? Vad
inlägger ni i det begreppet? Han svarar lika
ögonblickligt: Skog har för varje tid det
virkesförråd som haft ekonomiskt värde.
Och där ligger hela förklaringen till den
norrländska träförädlingsindustrins stora
framtidsplaner” .

Nordström fortsätter: Vi ha nämligen
en gång i hela Sverige och ända upp till
innevarande dagar i Norrland haft urskog
(som skogsmännen kalla B-skog i motsats
till tillväxtskog som de kallar A-skog)
men dess dagar äro nu förbi.

Det var denna urskog, som lämnade
det första virket, som Sverige gjorde affä-
rer med, det var de berömda ” mastfuror-
na” , av Norrlandsfolket betecknade med
det onomatopoetiska namnet ” malmtal-
lar” , vilket namn uppstått på grund av att
det klang som i stål, då yxan träffade trä-
det.

Skogsbruket förändras
Nordström gör sedan en allmän reflek-
tion över skogsindustrins planer i sam-
band med övergång från ” Urskog” till
framtida sådda eller planterade skogsbe-
stånd. Från ett skogsbruk med smala års-
ringar - till ett skogsbruk med breda års-
ringar. Eller som Nordström uttrycker sig
från låg rörelsehastighet med lång tillväxt-
tid till hög rörelsehastighet med kort till-
växttid. Med andra ord en strävan att er-
sätta urskogen och gammelskogen med
låg tillväxt med högproducerande skogar.

Han omnämner även att skogen inte
bara är en ” mekanisk faktor utan även en
kemisk” . Han tillägger att ” man övergått
från betes- och nomadlivet till jordbruks-
och trädgårdsodlingslivet” . Vidare kan
man läsa ” nämligen med fullt fog likna
den äldre träförädlingsindustrin vid jätte-
boskap, som betade av skogen, medan
den tiden nu är förbi och man i stället bör-
jat pyssla med skogen som en vinodlare
med sina rankor, en olivodlare med sina

Dessa urskogsträd, dessa malmtallar,
voro karakteriserade av utomordentligt
hög ålder, cirka tvåhundrafemtio-tre-
hundrafemtio år och hade följaktligen
vuxit otroligt långsamt samt hade synner-
ligen små och täta årsringar, varav deras
fasthet i massa. De voro som ” metall” .

Nordström konstaterar att urskogsbe-
ståndet är slut och att vi aldrig kommer
att fa se dem mer. ” Tiderna ha förändrats,
kraven på skogen ha blivit andra än förr.
Om en tjugo— femtio år kommer all skog
i Sverige att vara kulturskog och det är
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olivgårdar, en rosenodlare med sina rosen-
spal jeter” .

Samt att ” detta är det alldagsfaktum i
Norrland, som Sveriges folk bör vänja sig
vid att klart se ju förr dess hellre, ty då
kommer det att undvika sådana fatala
misstag som följande, vilket jag skall stan-
na något vid för att belysa Sydsveriges rent

otroliga okunnighet om huvudvillkoret
för dess både andliga och materiella
blomstring i våra dagar” .

Nordström skriver att skogen far ge-

nom den moderna skogsvården ett helt
annat utseende än förr. ” Skogen har ju för
svensken alltid, fortfarande omedvetet el-
ler undermedvetet, varit urskog. När han
-eller, för allt i världen, hon — kunnat från
landsvägen stirra in i ett myller av stam-
mar så tätt, att blicken krökt sig som en
snok och stött emot kompakta grön mör-
kret som kulan mot en måltavla, då han
den svenska själen ryst av fasa och välbe-
hag” .

Nordström anser att ” för den möderne
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Stavagranarna vid Bosundet i Fjällsjö socken.
Skogschefen Ronge med sina remedier till sin

tjälundersökning. Beståndets ålder:120 år.
15.000 träd per har. Foto Ludvig Nordström.

Samma stavagransbeståndsom å föregående
bild. Nu röjt. Stammantal 2.000 per har.

Skogschefen Eric Ronges röjningar
å Kramforsbolagets marker
- enligt Ludvig Nordström

Ovanstående bilder och diagram visar
förhållandena före och efter Ronges röj-
ningar. Nordström kommenterar (i sam-
tal med Ronge) att på den oröjda, tätvux-
na provytan har snötäcke bildats först i
slutet av december månad, medan däre-
mot tjäle uppstod i början av november.
Vidare att genom hela vintern hade snö-
täcket förblivit tunt, medan där tjälen dä-
remot sjunkit allt djupare vanåd hela rot-
systemet blivit en enda isklump.

Vidare, att första dagarna av maj snön
avsmält men tjälen förblivit lika kom-
pakt, vilket fortfarit genom hela maj och
juni månader, samt tjälen fortsatt ända till

skogsvårdsmannen är en dylik skog ett
oting. Där går han hänsynslöst fram med
yxan, fäller och röjer, så att Guds blåa
himmel syns tvärsigenom på alla håll och
några käppraka stammar avteckna sig,

som häpna utropstecken över hans under-
liga beteende, mot världsrymden” .

Som synes var skriftställaren Ludvig
Nordström före sin tid. Det kom ju att
drö ja ända in på 1950-talet innan man på
allvar började med plant- och ungskogs-
röjning. Men vi får inte glömma bort
mellankrigsårens ekonomiska förhållan-
den och andra världskrigets kol- och ved-
huggningar.
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med 770 träd per har hade en årlig löpan-
de tillväxt per har upp till två kubikmeter,
medan den provytan som hade 472 träd
per har hade en årlig tillväxt mellan 5 till 6
kubikmeter per har. Omräknat i procent:
1,22 % lör den ogallrade provytan och för
den gallrade provytan 4,17 %.

Vidare skriver Nordström att i detta lil-
la diagram ligger alltså i själva verket bör-
jan till lösningen av hela Stor-Norrlands
framtidsproblem, tack vare dessa skogar,
där man inte har svå rt att se var bolags-
herrarna gått fram med yxa och stocksåg,
så att sydsvenskens hjärta gråter, medan
han njuter sin havanna.

Med andra ord genom röjning och gallring har träföräd-
lings industrien vunnit två månader från kölden, har befriat
skogens rotsystem från dess grepp.

Och vad har följden blivit, först och främst för mar-
kens del?

Det visar den undre halvan av diagrammet.
Jo, att på hårt gallrad yta marktemperaturen stigit :
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Nordströms kommentarer
om Norrlands framtid
Nordström fortsätter med orden tack vare
dessa holagsherrars framfart kan sydsvens-
ken överhuvudtaget ha råd att åka som tu-
rist i Norrland och ondgöra sig över, att
forsarna utbyggas åt de kraftlösa männi-
skorna och därvid njuta sin havanna, ty
den havannan har betalats med de cirka
nio tusen millioner kronor, som bolags-
herrarna, sedan norrländsk träförädling-
sindustri började hjälpa Lill-Sverige på
fötter, tillfört landet, av vilket summan
Stor-Norrlands bolag ensamma bidragit
med låt oss säga sex tusen millioner kro-
nor, en ganska vacker present till den ha-
vannarökande sydsvensken på Stor-Norr-
lands gästgivaregårdar.

Nordström kommer sedan in på olika
tankegångar. Att ett ekonomiskt utnytt-
jande av skogens möjligheter skulle inne-
bära, att befolkningstyngdpunkten för-
flvttades från Örebro till Östersund, tret-

\ ilka siffror torde tala för sig själva.
Och följden för tillväxten, för skogens rörelseförmåga?
Nästa diagram (sid. 247 ) klargör den saken.

"Vilka siffror tala för sig själva" skriver Nordström i
sin kommentar till digrammen pä sidan 246 i boken!

augusti månads inbrott, då den äntligen
bortarbetats genom den solvärme, som
trängt in uppifrån markytan. Med andra
ord, under hela vegetationsperioden har
isklumpen legat kvar under skogen och
kylt dess rotsystem.

Nordström konstaterar att, den rö jda
provytan visar ett omvänt resultat. Helt
naturligt eftersom snön föll till marken i
de glest stående träden, och liksom ett
täcke förhindrade tjälens nedträngande i
marken.

Med andra ord, snön i den oröjda prov-
ytan fastande - samlades i trädkronorna
medan i den rö jda provytan faller snön till
marken.

Nordström kommentar till diagram-
met på sidan 247 i boken är att provytan
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Arboretumtiofem-fyrtio mil norrut och vad följder-
na av detta kommer att betyda för Stor-
Norrlands andliga, sociala och ekonomis-
ka liv.

I sina tankegångar att beskoga Stor-
Norrland omnämner även Pelle Molin
och hans skogslyrik, skogsskövling och
Baggböleri. Klimatförändringar, både här
hemma och ute i den stora världen.

Nordström omnämner även en plantsko-
la i norra Ångermanland och Kramforsbo-
lagets försöksverksamhet med främman-
de trädslag genom sådd och genom plan-
tering där trädslagen redovisas på sidorna
253 och 254.

Ludvig Nordström avslutar § 6 med
orden ” nu är ögonblicket inne, att utpeka
sambandet mellan hela denna stor-norr-
ländska träförädlingsindustrins nya skogs-
vård och befolkningsökningsfråga i Norr-Kommentarer om Staten

Nordström ansåg att statens verksamhet
alltid är till sitt väsen negativ, kritisk och
skeptisk. Man skulle kunna likna staten
vid ett stort patent- och registreringsverk
och de privata företagen vid uppfinnare.
Staten uppfinner aldrig något, staten re-
gistrerar och ger efter kritisk granskning
patenträtt.

” Det har aldrig fallit staten in att upp-
finna en ny värld där uppe. Det enda den
gjort har varit att genom de så kallade
skyddsskogarna isolerat fjällen från skogs-
landet, så att inte fjällen skulle med sin
kalla andedräkt döda det och bana sig väg
ner till kulturbygden.

Men hur säger den privata träföräd-
lingsindustrin?

Jo, så här:
Fjällområdenas problem ligger däri, att

medan marken i många av dessa områden
är utmärkta är klimatet omöjligt. Frågan
blir då hur man skall finna en lösning på
den motsättningen. Lösningen på den
motsättningen? Lösningen är ordnande
och systematiska inplanteringsförsök med
främmande trädslag, hämtade från klima-
tiska likvärdiga proveniens för fröet” .

land.
Fiur säger träförädlingsindustrin?
Jo, den säger så här.
Följden av lösningen av marktempera-

IAIIIX sibirica, frö frän Rajvola, Kajana och Fiskars i
Finlami -nml från Transhaikalim.

f -arix ruropea, frö från Schweiz, Schlesien och Tjecko-
slovakiet.

Larix dahurica, frö från Sachalin och Korea.
Lunx leptolcpis. frö frän Japan och Transbaikalien.
Larix americana.
Pinas coniorla. frö från British Columbia, Georgia,

l S. V., Kanada och Transbaikalien.
Pinas risinoea.
Pinus monlicola, frö från Georgia. U. S. A, och Transbai-

kallen.
Pinus Banksiana.
Pinus strobus.
Pinus murrayana.
Pinus Laricis.
Pinas cernbra, frö frän Österrike.
Picea manana, frö från Quebec och Caausacuta.
Picea ajanensis. frö från Sachalin.
Pnea alba, frö från Quebec.
Picca pungens.
tbies balsamen, frö från Massachusetts.
tbies marutsii, frö frän Japan.
tbies sibirica. frö frän Österrike.
tbies Concolor, frö frän Oregon.
tbies lasiocarpa. frö från British Columbia.
1bies sitchaensis.
i bies nordmanniana.
tbies sachalinensis , frö från Sachalin.
Pseudolsuga douglasii, frö från British Columbia.
T suga canadensis.
Tsuga hetero phylla.
Cunmnghamia konishi, frö från Hayata.
Chamaecyparis oblusa, frö från Tauba ( Kysto )/'
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turproblemet liksom av problemet om ett
intensivare skogsbruk i fjälltrakterna med
mera kommer att bli behovet - för gall-
ring-, rö jnings-, diknings- och så vidare ar-
beten — av vida mer manuell arbetskraft än
hittills, innebärande att befolkande på helt
annat sätt än nu av Norrlands inre delar.

Därmed hoppas jag, att träförädlingsin-
dustrins syn på sambandet mellan skogs-
vård och befolkningstillväxt är klar. Och
jag övergår då till nästa fråga, nämligen
hur i samband med dessa radikala planer
på Norrlands ombyggnad träförädlingsin-
dustrin vill göra skogsbruket mer räntebä-
rande än nu. Och därmed än intimare bin-
da Norrlands folk till sig” .

Dessa förhållanden, plantering och sådd
samt ungskogsrö jningar och därmed ökad
massatillväxt i skogen skulle stort skapa
ett stort behov av arbetskraft samt öka
skogsindustrins skogsråvara.

I förlängningen skulle tyngdpunkten i
befolkningstalet förskjutas norrut. Så blev
inte fallet! Under resans gång förändrades
Nordströms förutsättningar-eller skall vi
säga önsketänkande.

Den tekniska utvecklingen både i indu-
strin och i skogs- och lantbruket förändras
med tiden, och i en allt ökande takt. Vem
kunde på 1920-talet drömma om att
skogsawerkningsslogan - på 1970-talet -
ingen hand på virket och ingen man på
marken skulle förverkligas. Men nu är vi
där. Inte bara skogsawerkningen utan
även skogsvårdsarbetet är på väg att hel-
mekaniseras. Samma förhållande gäller
inom träförädlingsindustrin. Maskinerna
övertar alltmer den mänskliga rollen i pro-
duktionen.

Slutkommentarer
Ludvig Nordström har redogjort för sin
syn på STOR-NORRLANDS framtid.
Den var ljus, orsaken var, som Nordström
skriver den förväntade tillväxtökningen i
de Norrländska skogarna. Det nya skogs-
vårdstänkandet med ökad tillväxt och
skogsavverkning som följd, skulle bli den
andra vågen för skogssveriges del om man
bortser från tjärbränning, kolning och
framställning av pottaska. Tillväxten skul-
le liksom ringar på vattnet skapa ekono-
miska förutsättningar för ett blomstrande
träförädlingsindustri, som i sin förläng-
ning skulle komma hela STOR- NORR-
LAND och landet till del. Han uteslöt in-
te att främmande trädslag skulle kunna
komma ifråga.

Den svenska skogs- och gruvindustrin
tappar mark- nya industriområden växer
upp med en produktion som man inte på
något sätt kunde förutse. Inom modernä-— lantbruket har det också skettringen
stora förändringar. Från småskalighet till
storskalighet.

Nya tider slår hårt mot skogslänen,
som tappar arbetstillf ällen och inte få r
några ersättningsarbeten.
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