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under Linnés århundrade

När ekologi och miljö diskuteras skev det
oha i ett spänningsfält mellan ideologi
och vetenskap; Het kunde man uppleva
nar skogsbruket kritiserades lör sina mc
codcr och bristandei naturhänsvn under
] y70- och rySo-talen. I sällskapets års-

skrift 2.001 itar jag redovisat min version
av händelserna under den tiden. Även om
dessa var iivervaskande för många hade
de naturligtvis en historisk bakgrund.
Under århundraden har människor på-
verkats av filosofers, forskares , förf ]t -

tares, konstnärers, samhällsdebattörers
och andra opiniousbildares syn på natu-
ren och naturresursernas brukande. Sam-

tidig c har det pågår E en utveckling inom
datur veredskapen, som mnehålIit drama-
riska inslag när nya upptäckter kullkas-

tar äldre föres LäIlningar och teorier. Det
ä r eti fascinerande process att studera,

men den är också komplicerad pä grund

av mänga irrationella faktorer som tids-
anda, nartirfilosolnska och religiösa upp-

fattningar m.in .
I lur långt tillbaka i tiden skall man gä

for att fa en tillfredsställande bakgrund
till ekologins uiveck!ing och de skogiiga
miljöfrågornas behandling under r ^oo-

caletf Det är ganska vanligi vid hjstorie-
for^kuijig, art der saknas en riktigt lä mp-

lig starttid, Nästan alltid har det funnits
föregångare, som i detta fall inom natur-
vetenskapen och filosofin, vars upptäck-
ter, teorier och tankar man byggt vidare
på. Flera skäl har talat för an gå tillba-

ks till J 700-ralet, dds började en modern
naturvetenskap växa fram, dds hat vissa
av 1700- talets naturfilosofiska uppfatt-
ningar levt kvar tiil vara dagar, I denna
artikel redovisas första delen, oni Farrande
T 700-raleLh i dei) nya undersökningen ,
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Den nya naturvetenskapen
Under 1700- taler vä xte alltså tn ny na-
turvetenskap fram, Experiment och ma-
tematiskt noggranna mätningar blev al li-
me r vanliga. Detta gällde fysiken, men
[ivett växtfysiologin närmade sig en mo-
dern inriktning med exempelvis använd-

ning av mikroskop och till ä mpning av
landvinningar inom kemin. Detta är
hundrade betraktas också av mä nga som
Linnéf århundrade, där hans stora insats
gällde den nya vä x tsystematiken och den
hi nä ra n0men klatt ire11 för väx ter oc11 dju r.
Hansdominerandestä11n ing$am botani-
ker gör det intressant att också kä nna t ill
hans tankegångar om ekologin .

En yiktig utgångspunkt för studier
som denna ä r hur man pä ekologin
som vetenskap. Man kan först konsta-
tera att mänskliga aktiviteter har påver-
kan överallt i naturen. Växt- och djurliv
samt luft , mark och vatten är direkt el-
ler indirekt stä ndigt utsatta ifor mä nnis-
kans naturbruk. Den ekologiska veten-

skapen kan hjä lpa oss att lörsLä hur natu-
ren fungerar, exempelvis ett skogse kösys-
tem , Vetenskapen kan också enligt förre
redaktören för Nature, Sttphcn Budiansky
(19^7) '“ ' bistå oss i valet av de strategier
och verktyg som ä r bäst lämpade lör det
vi hoppas kunna uppnå”, men valet av
mål ar vå rt eget. Valet av strategi m åste
bero på det m å l vi vill uppnå, exempelvis
'att skydda ett vackert landskap dier cu
hotad art, ätt maximera den biologiska
mångfalden eller att sä kerstä lla cn bär-
kraftig tillgång pa fisk eller virke ” Det ä r
dock sällan som strategin "ingen åtgä rd ”

leder till dei önskade må let .

Begrepp
Ekologi och miljö var
ovanliga i allmänt språ kbruk fram till
1960 - raler. Tidigare under 1900- talet an-
vä ndes ekologibegreppet mest Inom ve-
tenskapligt, och före l 866 var Ordet eko-

logi okänt.(Sörlin 1996)* 1 snillet förordet
miljö anvä nde man natur.

Dcfinmonsmässigt är miljövå rd ett vi -
dare begrepp än naturvå rd. Miljövård av-

ser å igä rd er for den yttre miljön, såsom
naturvård, skydd mot utsläpp av förore-

ningar i luft och varten, hantering av ke-
miska produkter med mera. Maturvård
innebä r skydd och vå rd av naturen ge-
nom au exempelvis en skogsägare tar
hänsyn till miljön vid utnyttjandet av
skogsresurserna. fram rill 1960-talet var
miljövård i skogsbruket mest en fråga om
enklare" naturvård, ofta i lomi av skydd

av intressanta träd , växt- och fågel lokaler,
[ ULUirlbn na tioner och liknande. Därefter

begrepp som var

blev luft-, vatten- och markvå rd sticccs -
sivr allt viktigare frågor.

Termen ekologi infördes av den tyske
ioologen och darwinisten Ernst Haeckd
på 18öo- talet som benämning på veten -

skapliga studier av Organismernas hus-

liållning. Efter en genomgå ng av tidigare
definitioner, finner författarna T ill Essen-
tial of Ecoiogy, TmtiHstnd, Begon &Uar-
per (2003). att definitionerna ofta är vaga
och föreslog följande: ” ihe sciemilie stndy
of the distribution and abundanoe of or-
ganisms and rhe inreruetiems t hat deter-

disttibutlon and abuudänce”. Deimine

är en definition , som inre utesluter något,
men som kan uppfanas som inyckeL ab-

strakt av andra ä n skolade ekologer.
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En mer konkret beskrivning av ekolo-
givetenskapens i nnchå EI ger professor Tor-
björn bagerström (iyyy ): "Centrala delar
av detta ämne handlar om hur de levande

mer detaljerat. Framstegen i den Kä r ty-
pen av studier berodde mycket på mik-
roskopens utveckling, och gick därefter
ganska l å ngsamt under 1700- och täoo-
talcn, Nthtmiah Grew (1641-1712), brit-
tisk läkare, var en som tidigt utnyttjade
mikroskopim Han ville urforska växt*
Safttrnaj rörelser, och hur värskan kun-
de stiga till toppen, även i höga rräd . F, n
landsman till honom, prästen Stephen
Hales (1677-1761), fortsatte med hknan-
de undersökningar av vatsketransporten
inom växterna och vattenavgiv ningen ge-
nom bladen ,

Nytt och revolutionerande var upp-
täckten av fotosyntesen. Flera oberoende
forskare var inblandade i denna upptäckt.
Den holländske läkaren Jan IngewHoutzi
kunde på 1770-talet i experiment konsra-

organismerna påverkar och påverkas av
den icke-biologiska miljön - exempelvis
jordmå n och väder - och den biologis-
ka - exempelvis genom att de sam%rerkar
med, konkurrerar med, äter av eller pa-
rasirerar på andra organismer. 1'

Av definitionerna framgår att ekologin
ä r ett synresämne med huvudsakligen de
ämnesområden som upptas i tabellen,

som ftam-Ämnesbeieckningarna ä r dc
träder vid en historisk genomgå ng. Nu-

mera illus treras ekologi tis teorier i model-
ler av ekosystem, av vilka framgå r de oli-

ka komponenterna i dessa, samt energi-
och nåringslioden i systemen ,

Ämnesområden inom ekologin

L Botanik
Deskriptiv och taxonomisk botanik
Vä vtfysiologi

Reproduktion och spridningsrätt
Ledningsvävnader och värsketransport
I 'otosymes
Växtnäring och n ä ringsupptagning

Vä xrekologi
Vaxrsamhällen,
Växtgeografi

2, Mark lä ra
3, Meteorologi och hydrologi
4 , Genetik
5, Evolutionslära
6, Ekosystemlära

Växtfysiologins frammarsch
Det var inom väx[fysiologi11, som de fles-
ta upptäckterna gjordes under 1700-talet syntes. År 1771 fann Joseph PrUstUy atr
1 några fall var de c hdi nya upptäckter. I mä n mskor och djur "förd ä rvade" luften,
andra fall möjliggjorde mikroskopen ait och atr växter kunde rena den igen. Det
man kunde studera växternas anatomi skedde genom försök med möss in neslut-

tera ljusets betydelse för processerna i cn
växt, det som senare benämndes foto-
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ger, som innehåller sammanfattningar av
Linms föreläsningar OLK skrifter om vä x-
ternas kön, beskrivs även kunskapsläget i
den dåtida väx cfysiologin. 1 )ct iir alltså
Linnés röst vi här.

na i luftLita glasbehållarc, i vilka mössen
dog om der saknades växter i behållarna
och överlevde, om det fanns växter i dem
(Björn 2000) .

Några ä r senare upptäckte den svenske
apotekaren Carl Wilhelm Scbeelt ( 1742-

1786) och Prmrfcy oheroetide av va rand -
ra, att en färglös gas som
bränning, bildades vid upphettning av
vissa ämnen (Ldling 2000a , 2000b). Ar
1774 meddelade de sina respektive upp-
täckter till fransmannen Anioine Laurent
Lavoisier (1743-1794) , grundare av den
moderna kemin, Denne utförde egna ex-
perimetu och fann art luften bestod av
rvå gaser. Den ena, som var andnings-
bar och underhöll förbrä nning, benä mn-
de han uxygéne = syrabildarc, L>ct svens -

ka namnet blev syre. Upptäckten av syret
var 1700-talets viktigaste kemiska land-

vinning, och det anses att Schtek var
först med sitt rön. Scheelc gjorde även en
rad andra upptäckter som bidrog till den
kemiska revolutionen pä 178o-talet (Tan-
sjö 2000)-

Å r i784 bevisade den brittiske fy-
sikern och kemisten He?iry Cavendish
(1731 - lfiio) att vatten bestod av syre och
väte i förening, och därmed inte var ett

grundämne som man förut rrodde (Ed-
Ung iOOOa, 2000b).

underhöll för-
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Titelsidan dSBlomstrens biläger 1750

Wahlbom skriver bland annat au :'den
uppmä rksamma Hala liar i nyare tider
vist at vä tskan, som uppkommer af foten

och föres till k v is ta me, går ingalunda ril-
baka, uran utdunstar genom löfven.

1' Han
refererar också till Grtwt Anatomi* plan-
ca rum om "huru desse organiska kroppar
hava hna trådar, hinnor, rör, håligheter
och luftgå ngar m.mf Andra iakttagelser
om växternas anatomi var att ''vä tskor-
na uri örterna löpa genom fina rör '1 och

Linné och växtsystematiken
Carl von Linné (1707-1778), före adlan-
det år \ j% y Carl Linnaeus, utförde såle-
des sin forskning under en rid, då vä xr-
fysiobgin började utvecklas till cn sjä lv-
stä ndig vetenskap , I Johan Gustav Wahl-
boms { iy%o} avhandling Blomstrens bilä-
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'huru denna salien silas tit genom vissa
körtlar, hvarest den beredes till fri] k t, säd
och hdtnmgssaft, visar oss deras anaco-
mie.’ Delta visar au Linné V -AT vä l insatt
i dåtidens fysiologi.

Wahlbom gör cn genomgång av före-
gå ngarna inom Linnés huvudområde*
vaxternas könsorgan och fortplantning,
frå n Aristoteles elev Theoframa till dem
som l åg närmast i tiden* £n av dessaf Se-
bajttian Vaiitant, var den som J 718 alm-
fö rst på bästa sättet å tskilt örternas kön
och genom må nga rön gjort denna natu-

rers hemlighet aldeles orvifvelaktig, som
lilförne förekom alla såsom orimmelig ',

Genomgången avslutades med Linné
som "med oändlig möda angripit denna
saken, — och lörsrå rt örternas sä rskilda
kön med sådan vishet, at han c i kunnat
draga i betänkande, at dä rpå grunda alla
örters indelning.”

LtTtpés indelning av örter, alltså klassi Ii
kation, grundade sig på ståndarnas anral
och l ä ngd samt på pistillernas och mä r-
kenas karakt ä rer. Detta redovisade Lin-
né i Systema nauirae 1735. Den anvä ndes
sedan som grund för alla hans botaniska
verk och utkom i tolv upplagor mellan
1735 och 17159.

Sexualsystemet innehöll frä n börjar
vissa svagheter, som bland annat bestod i
att individer inom en art kunde ioras till
olika släkter beroende pä au en del arter
kild variera i fråga om stå ndarnas antal.
Lmné vv o]edvete n om detta. Han hade
emellenid att välja mellan två huvudme-
toder, em s.k , naturligt system med eir

stort antal växikarakrä rer att bedöma,
och ett anifiqdlt system med några B
yttre karaktä rer att ta hä nsyn till. Han

t r A\r ,T . .r >. . r J .a .

CAROLA LINN /El
:\ jtur.L: l.ui:i7lHjmn'i iHt t t t teai JCI ^>C.. r

SYSTEMA
N A T U R S

I M (TJI I >

NATURJE REGNA TRJA,
s 1; C U N h ti M.

cH A S S E S , G U D / x a i, , S P E C I E S ,
J1M 1. ii. A n LL r Aura* M S- I U

*

*56 . p «. - <

jmm
fcfifism Segmni*. åufll«T

S r O C. A' H o L M / J£
AriuJ CJ O T T E BL. K I E i E t l r E T T E l

3-+C.

Titelsidan titl Systema Naturoe,
andra upplagen 1740.

valde dei senare, eftersom det i nu: haims
kunskapsunderlag för att skapa ett na-
turligt sys rem. Det var ouppnåeligt en-

ligt Linné (Stfrarh 1977) .
Linné förefaller ha varii alltfö r självsä-

ker och kortsiktigt pragmatisk nä r han i
ensamt majestät introducerade sitt SCXLL-
aIsystcm. Det förlorade han på i längden,

hlera horan ist kolleger i Europa klii i se ra-
de sys remer och varnade for dess svag-
lieLer fBlunt J 977I - Fransmannen Georges
de Bujfon (1707-1788 ) , lanserade ett eget
artbegrepp, som dels var byggt på fler ytt-
re karaktärstecken ä n Linnés, dds kan-

tieieckuadc-s av att individer inom arten
kunde fortplanta sig inbördes. Introduk-
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(Gul landcr 1969, 1970, 1971, 1975- 1980)
som Linnévidgade sina artkunskaper och
sitt vetande om växternas utbredning och
anatomi, lian ger t sina reseberättelser
prov på en sällsynt god iakttagelseför-
måga om allt han möter, och uppvisar
även en poetisk ådra. Nar han anträdde
sin lappländska resa och allena red ut ur
Uppsala den 12 maj [752 pä sin tjugofem-
te födelsedag, var han iklädd ' liten rock
av västgötacyg. Byxor helt nätta av skinn,
piskperuk ” och utrustad med bläckhorn,

pen n hus, ltipp. kikare och Horhuva mot

mygg samt en liten handbössa. Kung],

Vetenskapssocitetcn i Uppsala hade tömt
kassan för ätt möjliggöra resan, som bör-
jade en ljuvlig dag:

Våren var kommen och l ärkan sjung-
de hela vägen för oss, dallrande i luften.
Himlen var klar och varm, västanvädret
svalkade med en behagd ig pust och en
dunkel fä rg begvnte trä n väster betacka
himmelen.’

Han sk rev dagbok om allt mellan him-
mel och jord: kommenterade sågverk,
järnbruk, linnefabriker, gästgivargårdar,

kulturlämningar, växternas utbredning,
människornas sedvänjor, fångstredskap,

matvanor, sjukdomar, naturläkemedel. 1
Hälsingland kunde han se att

skogen flögo fjä rilar, de silvriga or-
dinä ra och de stora svarta med vit Irans.
Jä mte Hudiksvall hegynte Rubus fraga -

ria fblio växa upp. l.ychn äs sexualis rubra
stod i blomma och Turritis minima."

Om skog skriver han sparsamt, och
beskrivningarna utgör inget underlag
fö r bedömning av skogstillgångarna på
1700-talet . 1 Umeå t ra k ten noterade han,
att "Skogarna ä ro hä rliga av talk gran och

tionen hade vunnit på att ske i consen-
Forskarvärlden var emellertid ä nnusus.

för svagt organiserad för att kunna lösa
sådana problem i ett internationellt sam-
arbete.

Fram till 1940-talet byggde man fort-
farande bedömningen av växternas slä kt-
skap på de karaktä rer man kunde iaktta
med ögat odi ljusmikroskopet (Jonsell
2000}. Ett genombrott i växtsystcmatiken
ägde därefrer rum, när man med mikro-
skop kunde studera växternas k romoso
mer i cellerna , 1 exempelvis Flora Nord-

ica, utgiven å r 2000, anges krtnnosom-
antalet med en kod i växtbeskrivningen.
Varje växtart k ä nnetecknas nä mligen av
ett speciellt antal kromosomer. Först på

1980-talet började ett enhetligt , naturligt
system för blomväxter ta form, nämligen
den fylogenetiska systematiken grun-
dat på DNA-analyser, med vilket verk-
liga släktträd upprättas (fylogeni betyder
släktskap). Detta träd speglar också evo-

lutionen genom att systemet tvingar fors-
karna att beskriva hur varje nytillkom-
men egenskap uppstått (Jonsell 2000).
Ar 1998 presenterades cn nyklassilicering
av blomväxter enligt denna systematik.

Linné införde också en binä r nomen-
klatur för hela växtriket - etc namn för
släktet och ett för arten. Han mönstrade
ut må nga tidigare namn, även sina egna
från tidigare å r, och började på nytt med
en konsekvent namngivning, där han an -
vände latinska eller iatinliknandc namn.
Namnet skulle på artnivå innehålla en
deIi ni tion av arten med avseende på vä xt-
plats eller utseende. Linné gav namn åt

totalt 7.700 växtarter (Steam 1977)’
Det var under sina landskapsresor

n -ä
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överflödig björk, varav ttlgCn örr är &nge-
nämarti Sverige att resa genuin om som-

tnaieri” och norr om Lycksele att "5rora
skogarna av tall srå öde och fåfäng, ty
ingen behöver timret. 1’

[ sina skrifter använder Linne mänsk-
liga metaforer om växternas könsorgan
och befruktning. Han talar om bruet-
lt a mmare, om män och hustrut, om po-
lygami m.m. En engelsk pastor, seder-
mera bisko[i, yttrade lSötf om Linnés
blom.srersexualitei: ingenting kan över-
rrä ffa lastbarheten i Linnés sinne -

Ett gemensamt botaniskt språk
Linnés k1ass i fikarions- och nomenklatur-
system har haft avgörande betydelse för
ekologins ut veck HFIg. De har givit veten-
skapsmä nnen verktyg t forskningsarbe -

tet och gemensamma referensramar vid
kommunikationen forskare emellan över
hela vä rlden. Ett n ä raliggande exempel
på systemens betydelse var art de gjor-
de det möjligi för Linnés l ä rljungan art
samla vä xter och upprätta Horor i olika
världsdelar, exempelvis Carl-Peter Thun-
bergs Flora Japoniea och Flora Capensis,

Systemens enkelhet har också bidragit till
art göra botaniken tillgä nglig för mä n-
niskorna. Tili ämnets popularitet bidrog
i hög grad också Linnés framställnings-
sätt i tal och skrifr, och hans botanik-
exkursioner utanfö r Uppsala,

Sexualsystemet, som fortlöpande fö r-
bättrats, används for cfattande i skolor och
bland allmänheten i Sverige, vilket ma-
nifesterar dess betydelse. Den vä lkä nda
'Svensk Flora fö r skotor", som ä t byggd
på detta system * utkom redan 1884, och
har senast tryckts om i en tjugoåtfunde
upplaga ( Krok och Almquisc 2003), Den
har i storr samma mnchå l! som författa-
rens Ljugonde upplaga från skolå ren pa
1940-talet ,

Vilket ä r sambandet mellan denna
och liknande, folkliga Horor och de
derni vetenskapliga ? Det ä r vikrigt att
klara ut det ra, eftersom situationen for
de flesta, icke professionella botaniker ä r
minst sagt svå rbedömbar for nä rvarande.
Många föreställer sig nog att DNA-tck-
niken och fylogenetiken redan har kull -

kastar de gamla systemen , Si ä r emeller-
tid inte fallet. Den binä ra nomenklatu-

en or-
dagrann översättning av den liunea ruska
botanikens forsta principer ä r tillräck-
ligt för att såra kvinnas blygsel. 5 (Scearn
1977)’

En nutida vetenskapshistoriker i Cam-
bridge, Patri&a Para (2003) utnyttjar
detta stoff spekulativ1 i boken Sex, 130-
tany and Empine, och framställer Linné
som en person besarr av sexualitet. Hon
anser också att han ägnade sig åt imperia-
listisk exploatering genom att till Sveri-
ge låra införa främmande växrer och djur
till nytta f ö r landets försörjning. Den
nare tankegå ngen är också idéhistorikern
Sverker Sörlin {1999) inne på, och hä nvi-
sar till Linnés stora forskningsprojekt , då
51larijungar"' sä ndes ut i världen på olika
expeditioner. Sverige deltog därigenom t
” den vetenskapliga imperialismen. Ge-
nom att brandskarta territorierna på and-
ra sidan haven på deras arter och medi-
cinska kunskap lade man grunden till
den globala och universella biologi som
gett västerlandet ännu ett stort försteg
framfor resten av vä rlden”.

sc-
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ll



Linné pä botanisk exkursion. iSoo-talslitografi.

bäde den gamla Krok 6C Almquist-fioian
ocli den moderna Flora Nordka (Jonsell
et al. 2000), byggd på all tillgä ngligkun-
skap vid 1900-talets slut,

Linné ådtur alltså fortfarande med sina
verk i alla i n rer nationella > verenskapliga
överläggningar om växternas k la sst fi ka-
tion och nomenklatur, och har så ledes i
tvåhundrafemtio å r haft betydelse för bo-
tanikens och ekologins utveckling, I det-
ta sammanhang bör fram hållas en annan
betydelsefull systematiker inom biologin,

nä mligen medkina ren otn biologen Pe-
ter Arredi (1705— 173^ en vä n till Linné
som tidigt gick bort. i lan hade crl viktig
del i Linnés systemarbete (Stearn 1977 ).

ren i Linnés Species Planta rum 1753 le-

ver kvar som utgå ngspunkt för den bo-
taniska nomenklaturen (Weimarek 199$
styrd av internationella överenskommet-
ser lnremuiional Codc of Botanical No-

menetarure, och Linnés succes&tvr modi -
fierade sexualsystem anvä nds som sagt
ännu . Vad som nu sker ä r att det fyloge-
netiska systemet utvecklas, till en början
för att förfina kunskaperna om vaxternas
slä ktskap odi evolutioniira bakgrund.

För Sveriges del upprä tthå lls lör n ä r-
varande sam bä nder mellan florn r bygg-

da pä Linnés system och de nyat veten-
skapliga Hororna bland annat genom atr

BtngtJonseä, professor cmer itu,*; vid Ber-
gianska Stiftelsen. Icrr bearbetningen av
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Ekologin i Linnés värld
Linné visade upp u L i ka sidor i sin syn på
vä rlden och naruten. Vi tur sen hur lo-
giken hä rskade inom vä xTsytennariken.
Andra områden inom ekologin påverka-
des rrxér av hans religiösa åskådning sami

tidsandan i övrigt och den mekanistiska
syn, som var ridande pä 170otaia, Den
sammansatta världsbild detta åstadkom
hos Linné förde honom inte alltid veren-
skapligt rätt i de ekologiska tankegång-

arna.

orsak. De c innebar följaktligen ut t alla ar
ter måsLe bevaras lör att Guds ordning
inte skulle rubbas. ShitJagen var
i orden skapat för människan och hennes
Syften* (Linné 1760). Bn h ä rlig vä rld for
människan alltså. Man finner att Linné
var trogen formuleringarna skapelsebc-
rä tfclsen i Första moseboken i sin syn på
naturen.

Trots Linnés detaljrika m å lning av ska-

pelsen och naturens ä ndamå l , hlir Fram -
ställning motsägande. Det gäller sä rskilt
den da rw] nist Éska situation hatt i vissa
texter beskriver: ’heh olika vä xter i full-
ständig oordning soni till ytterme-
ra visso utsattes lö r den jämmérligste be-
handling av maskar, insekter, fiskar, am-
hbier, fåglar och däggdjur.” Man kan ”se
att dessa varelser också utövar eit

h äpnadsväckande tyranni mm varandra
det råder kort sagt err oavbrutet al-

las krig mot alla. ( Linné 1760)” I ian må-
lar hä rmed upp Daytvinssttuggle foriiie,

ochexemp] i fic ra r med c n omfa t tändeeko*
logisk detaljkunskap iiur de L ta äger rum i
nä ringskedjorna inom vä xt - och djurvärl-
den. Hä r förnekar sig inte lians skarpa
iakttagelseförmåga. Dä remot hade han
inte möjligheten att dra de vetenskapli-
ga slutsatserna av vad han iakttagit, efter-
som det saknades en evolutionsteori , Un -
der 1700-talet var det nä mligen en van-
lig uppfattning art jorden skapades om-

kring 4000 år frKr. (Uddenberg 2004) ,

Den korta tid som förflutit sedan dess gav
inget utrymme for en evolution. Någon
sådan förekom dä rför inte i hans eller an-
dras förestä llningsvä rld på den tiden,

I avhandlingen Qeconomia Naturae
1749 skildrar Linné naturens kretslopp

allt på

Den religiösa övertygelsen fick ett klart
uttryck i hans skrifter. ” 1 Jesu namn” var
överskriften Lill Politia Naturae och av-

slutningen Eöd "Gud allena tillhör ä ran"

(Linné IJ6O ). I Orario de telluris habi-
tabilfs i nc remen to - Den beboliga vä rl-
den - ansåg sig Linné (1744) kunna be-
visa ”att i begynnelsen en enda planta
skapats av varje an och kön.1" Han visar
också hur alla arter kunnat spridas frå n
en enda liten ö, som frå n början fanns pä
det vauenräckta jordklotet Arterna var
f ä rd i gur vecklade vid skapelsen, och åter-
kom oförandrade i en evig livscykel (Lin-

né 1749), Dessa teser var helt i strid med
Darwins evolutionslä ra hundra å r senare,

liksom tesen - den frå n Arirtöteks ä rvda
l ä ran - att naturen hade ett sä rskilt än-

damål och varje art en sä rskild uppgift:
'Varje v ä xt hä ller sig inom sin egen växt-
plats for au den ena inte skulle tränga ut
den andra . ( magarna har tillsagts
att gnaga bort allt överflödigt, dött och
frånstötande, Rovdjuren ä r skapade
att h å lla jorden ren frå n as.”

Begreppet biologisk m å ngfald fick hä r-

igenom en speciell innebörd , eftersom
Gud hade skapat allt i naturen av en viss
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Människans skapelse. Michefongelos mätning i SixUnika kapellet omkring t5!Q.

" Tu n hem blev vå rr nattkvarter, Detta
Tunhem låg som en jordiskt paradis på
sydväst ra sidan av Hunneberg, Prästgå r-
den värden vackraste ibland a]la jag sen,

läg bär invid roten av Hunneberg.
’

Detta sades av en prästson som vuxit
upp på prästgå rden Stenbrohiilt i Små-
land och under sina resor ofta övemat-

tat pä prästgå rdar. Författaren som tedan
på 1930- och 1940-ta len längslats 3v ber-
gets fantastiska vegetation och formatio-
ner håller med Linné-, som lortsätrer sin
berä ttelse:

' Hunnebergs väggar vore klädde rned
ek. J söder var en stor ekskog. På västra
sidan även en ekskog- Humic-berg bestod
översi av ett någorlunda slärr falt, dock
bevuxet med skog. Väggar ne voro per-

pertdikuläre, k i LIV ne och höge som kyrko-
murar. foten sluttade utföre, hopk astad
av ras och vassa stenar, betäckre med al-
lehanda slags l . tcheiubus leprosis {skorp-

tntim stenr i ket, v ä xtriket och djurri-
ket med de begrä nsningar som framgått

Har behandlas bland annat Vatt-
kretslopp, bergarters bildande och

nedbrytning, djurens och växternas livs-
cykel samt ot i ka nä ringskedjor. Oecono-
mia Natucae betyder naturens hushåll-
ning på svenska, och skriften som helhet
kan ses som ett tidigt försök att definiera
begreppet ekologi.

Under resorna gjorde Linné noteringar
om växtplatsen som frä mst gällde vä xt-
arterna, men ibland även berggrunden,
marken, fuktighets- och vind lörhål lan-
den m.m
systematiskt ,

som början till biotqpfcesk rivningar. Hrä n
Västgöta resan finns sådana noteringar
frå n exempelvis Kinneku]le, Halle- och
T luoneberg med ömnejd. Det L öljande är
hä mtar frä n anteckningarna om Htinne-
berg den 21 Juli 1741:

ovan.
nets

. Beskrivningarna utfördes inte
men ä r ä tid å intressanta
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Tunhems prästgård frön 1700 -taki Foto förf,

lavar) , i detta ras stod fullt av ekar. säsom

en planterad lund. Ängar lågo utom ra-
set, inemot bergsibien. Alltomkring vore
de kärrakrige och djupe av det vatten som
runnit ifrån bergetf

Han beskriver sedan rasbranternas
uppkomst och bergarterna, bland annat
trapp och ahinskiffer. ”Humus rubicunr
da ochtäcea finnes imyckenhet.Växteme

ti

på 11unnebergs sidor vore några besyn-
nerlige. Jag skall uppräkna de förnäm-
sta (svenska namn riIlagda inom paren-
tes): IVcnanthes (skogssailat), Origanum
(kungsmynta), Orobus caule mmoso
(backviol), Hedera (murgröna). Sedum
Rupestre (stor fetknopp),Geraniumluci-
dum (gkinsnäva), den fag endast tillförne
sett på Gotland, Circaea lutetiana (stor
häxor t) har jag aldrig funnit tillförne i
Sverige, apotekarnas Pulmona arborea
(iunglav) växte i myckenhet på bokarna,

Natrskärran flög upp bä r och där.

Liknande väx tplatsbeskrivningar gjor-

des under Skänetesam Särskilt kan näm-
nas den utförliga beskrivningen av flyg-

sandsfälten vid Ängelholm. Även i den
finländske professorn Pehr Kalms (1716—

1775) protokoll från sin resa till Väster-
göt tand och Bohuslän förekommer bio-
topbeskrivningar från flera västplatser på
fastlandet och från Väderöarna. Minera-
ler, bergarter och jordarter är ofta nog-
grant rapporterade (Kalm 1977) .

Den allmänna
världsbilden och tidsandan
Linnes världsbild var inte unik , Sorn tidi-
gare nämnts dominerade den mekanistis-
ka världsbilden under 170o-talet. Derma
förklarar allt i naturen som partiklars rö-
relser enligt fysikens lagar. Hela univer-
sum betraktades som en enda stor ma-
skin, vilken enligt vissa vetenskapsmän
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var Guds ändamål med naturen att den
skulle tjäna människorna , Hans land -
skapsresor hade bland annat till syfte art
kartlägga naturresurserna. Riiksens stä n-

der förordnade 174' art han skulle företa
resor till Gotland. Öland och Västergöt'
land med instruktion att bland annat un-
dersöka förekomsten av “ sådana gräs och
vä xter, som till fä rgener ä ro tjänligaart
undersöka öm några ler- och jordarter
kunde anträffas, som till hel- och halv-
porsltner kunna brukas", och an
allmänt kartlägga förekomsten av "alk1

'

handa träd öch växter, djur, läglar erc."
(Molde 1962). Under Da la resan utfördes
cn kartläggningav minera I tillgå ngar na t

landskapet. Dessa och andra resor som
företogs av olika inventerare var er L Ut-

slag av den liytcoktiltur, utilitarismen,
som gick hand i hand med mcrkatitilis-
men. Man kaEi notera att några uppgifter
om skogsanvändning och skogstillgångar
inte efterfrågades ,

även omfattade de levande organismerna.
ELI problem för må nga vår art om Gud
l ä mnades utanfö r, kunde detta leda till
ateism. För ULL ge Gud en funktion i en
sådan v ä rld förklarade dett djupt kristne
New LON, an "Gud var den oumbärliga
drivkraften bakom den kosmiska maski-
nen" [Worstcr ly96 ). I Sverige- var sit na-
tionen dessutom den. art nä r vetenskaps-
männen såg en konflikt mellan veren'
5 kap och kristendom, underordnade de
sig teologin eller kom pmmissade (Frängs-
myr 1000) , Vi hat även sett hur Linné
placerade t i tid som högste styresman
över en välordnad natur med varje art på
sin sä rsk i Ua plats. Det var en natur som
passade in 1 den mekanistiska världen.

Även andra strömningar i tiden påver-
kade synen på naturen , sä rskilt merkan-
[ilismen som började tillämpas i Sverige
på 1720-talet, Efter alla förödande krig
under Carl XIL:s tid började trots allt en
framtidsoptimism utbreda sig. Envä ldet
ersattes med ett något friare statsskick,

handel och industri skulle främjas. Mer-
kantil ismens bä rande ide var att åstad-

komma ett ha tidelsöverskoci, Medlen var

att främja importen av råvaror och ex-
porten av de förädlade produkterna , En
viktig del i det ekonomiska projektet var
att inventera även de egna råvarutillgång-
arna. Staten planerade och bestämde det
mesta som gällde ekonomin. En mängd
protektionistiska å tgä rder vidrogs, inf ö-
rande tullar, handelsrestriktioner m.m.

Hur passade denna ekonomiska ideo-

logi in i den vä rldsbild d ä r religionen
hade cn självklar platsf Linné är ett ex-

empel på att dessa läror gick bra art lo-
rena. Vi kan erinra usS, att enligt honom

Användning av
skogsprodukter under 1700-talet
Enligt de definitioner som diskuterats
ovan behandlar ekologin relationerna
mdlan vä xter och djur och deras omgiv-
ning, t.kologer studerar vad som hander
när relationerna i err ekosystem påver-
kas. En sädan påverkan kan ske genom
olik 11 skogsskötselåtgä rder. Exempelvis
en produ kt ionsfbrskares undersök nitigar
handlar därför om ekologi. Det ä r ana-
logi med den uppföttning Tomas Söder-
cjuist {1986) framfor i sin avhandling om
ekologins framväxt som vetenskap. Nå-
gon anledning an ä ndra benämningen
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på gäi!Linde ämnesområde^finns dock inte, men vid-
gar man resonemanget om
ekologin på detta satr ökar
man först åelsen lör ekolu-
gibegneppets innebörd. Det
är därför nödvändig! att i
en undersökning som den-
na behandla skpgsäiivä nd-
ning odi skogsskötsel rela-
tivt utför![gr

Skogsanvändningen vat

sedan Iiinge omgärdat av
restriktioner, viEka särskilt
gällde förbud mot .sved-
jande av skog och avverk-
ning av bärande träd. Un-
der 1700-talet uppnådde
restriktionerna Por skatte-
bönderna sin högsta ntvi
någonsin (liliasson & Ha-
nnibon 1999). Huvudorsa-
ken var verklig dier befa-
rad framtida brist p!virke för bland an-
nat bergshanteringen, orsakad av en otill-
räcklig.skogshushå llning inom vissa regi-
oner och lokaler.

Skogsprodukter i 1700-talets vardagsliv
vattenränn#,vattenhjul gärdsgård och
timmerhus med növertak. Foto förf,

ningår hämtade bönderna virke till bygg-
nader, bränsle, st ängsel, dammar, bryg-
gor.kvarnar, redskap,m.m.Iskogenhögg
de kolved och t [är ved, som de ofta själva
förädlade till kol och LJöra fbr avsalu, Till
kolning användes både barr- och lövträd
av olika dimensioner, men till tjärbrän-
ning kunde endast kådrik Laiived
ligen från stubbar och rötter, användas.
Saknades dessa "tillverkade11 man rjarved
genom att barka nederdekn av stammar-
na på grova tallar. Därigenom blev veden
el ter några år fylld av kåda. Om man pä
detta särt behandlade masterräd betrak-

Skogen säg.s som en naturtillgång av
samma ryp som en mineralgruva. Hus-
hållningen inriktades på arr ransonera
den befintliga skogen, och med skog av-
sågs i regel endast bestånd av grova tim-
merträd menar Roland NeUheck (1961),
nar han relaterar Myndigheternas syn på
skogstillgångarna vid tiden för Manna-
Långrörs etablenng1753 . Samma bedöm-

ning gör Sven Rydberg {19^2}* som skrivit
en historik över Stora Kopparbergs sko-
gar.

van-

Ur den egna skogen och från alimän-
Ifi



och någon gång rovor på svedjan, som
efter skörden användes som bete. Det se-
nare var ofta huvudskälet för bränning-

en, Skogsbeter på och utanför svedjor-
na var för övrigt; den viktigaste skogsatv
vätidningen i Skellefteå socken vid mit-
ren av 170o-LILLEL (André typ6). Så var fal-
let även 1 andra delar av lander.

rades det dock som .skogsskövling (An-

dré 1996),
f]oitiska, kaliumkarbonai, var en an-

nan exportprodukt som bönderna över
hds landet relarivr enkelt kunde f ram-
ställa . Råvaran var löwed, oftast björk-,
asp-, bok- eller ekved, som brändes i öp-
pet bål till aska. Därefter löstes kalium-

karbotiatet ur med varten i lerpottor, där-

av namnet. Pottaska användes vid fram-
Gntidernas skogsanvändning innebar

en stark konkurrens om skogsråvaran
inom framför allt Bergslagen och and-
ra bruksregioner. Gruvor och bruk an-

ställningen av sä vitt skilda produkter
som såpa och fin kristall. Tillverkningen
i Sverige var från medelriden och framåt vände stora virkesmängder, Grovt virke
huvudsakligen lokaliserad till södra hälf- behövdes for konstruktioner nere i gru-
ten av lander, odi under 1800 -talet även vorna och för lillmakningem Det sena-

re innebar att spränga berg genom eld-
ni tig och begju[ning med källvatten. Vid
malmens förädling förbrukades ved vid
fostningen, och träko! vid reduceringen
och smältningen av malmen. De störs-
ta virkesmängderna förbrukades vid kol-

till Norrland (Östlund 199Ö).
Svedjande av skog förekom i hela lan -

det, vilket med modern terminologi skul-
le ha kallats ändrad markanvändning.
Svedjebruket innebar att tr äden inom ert

område filIdes ucli fick torka f öre brän-

ningen. Bönderna sådde sedan råg, korn ningen.

immm

Klenshyttan i södra Dalarna, grundlagd vid början av 1600-tafet. Foto förf.
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Jä rn var Sverigesstörsta exportvara, och
åstadkom rrc fjärdedelar av exportvä rdet
( Högberg lyStf ). Omkring 1750 stod det
svenska jarner för 30-40% av vä rldshan-
deln. Bergsn ä ringen gytinades därför av
staren, bland annat genom opplåtande av
rekognirionsskogar samt genom restrik-

tioner fö r det enskilda skogsbruket , vil -
ket vi återkommer till. Sågverksnä r ingen
behandlades däremot restriktivt i början
av 1700- talet. Exporten av trävaror var
lå ngt ifrån så betydande som jä rnexpor-
ten . Sagningstekniken förbättrades emel-
lertid med de nya , tinbiadiga sågarna, och
därmed även kvaliteten på de sågade va-
rorna. Trävaruexporten blev mer intres-
sant och restriktionerna minskades

skulle gynnas, IV 1 v i legirrade sågverk bek
exempelvis stockfångs(rättigheter i kro-
nans skogar.

Kunskapsmässiga
förutsättningar för skogsskötsel
I hverige förekom ingen ekoglig forsk-
ning och utbildning under 1700-ta-
let. Förutom den skogliga kunskap som
eventuellt ensraka personer förvärvat , var
svenskarna dä rutöver beroende av prak-
tiska erfarenheter och forskningsrön
som kunde överfö ras frå n andra länder,
frä mst frå n Tyskland. Att de .skogsbruks-
sä tt som forekom på kontinenten åtmins-
tone diskuterades i Sverige framgår av arr
Vetenskapsakademien utlyste pris å r j 771
( dä refter även å ren ISOJ, 1807 och 1805)
om frågan blädning eller kalhuggning
(Tamm 19^).

I Sverige fanns inte heller någon insti-
tution med kompetens att utföra berä k-

ningar av virkesförrådens och tillväxtens
storlek och utveckling, samt att upprätta
virkcsbalanser. Det drö jde t i l l införandet
av riksskogstaxenogarna under t920-ta-
let innan sådana berä kningar kunde gö-
ras med nå gorlunda noggrannhet. Fram
t i l l dess fanns stort spelrum för spekula-
tioner och uttalanden om skogsbrist.

suc-
cessivt (Eliasson & Ha mil ton 1999). Det
var inte lä ngre bara järnhanteringen som

Skogsskötsel och skogstil Istånd
Det är sparsamt med uppgifter om 1700-
talets skogsskötsel I historisk litteratur
över Stora Kopparberg (Rydberg 198?.),
Marma-Långrör ( Nellbcck i^Gf ) och Ig-
gesund (Savolamen &. ZsOtJo-Bföberg
19S3) finns exempelvis inga upplysningar
om att man bed rev skogsvå rd, det vilt sä ga

Gama timmerkonstruktioner i Faiu gruva.

Foto Stora Kopparberg.
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de svedjade skogsområdena där marken
var beredd för sjä lvföryngring. Detta kan
betraktas som energiskogshruk i räti be-
mä rkelse.

Kerstin Sundberg (zooi) fann i sin un-
dercöknmg om skogsbrLikets framväxt på
de skånska godsaiy att det vid slutet av
170a-talet "fanns tecken på ett frainväv-
ande skogsbruk” genom att godsägarna
allt mer försökte skydda skogarna mot
åverkan. Det var skogvaktarnas främsta
uppgift att hindra skogsåverkan. 1 likhet
mtfd Bergslagen kom man pä de skå nska
godsen mer allmänt igä ng med ett plan-
mässigt skogsbruk några årtionden in pä
1800-talet med bistå nd av danska och
ryska jägm ästare och skogvaktare.

Btisten på uppgifter om skogsvå rd
innebä r doek inteatt man kan utesluta att
sådan förekom. Därtill är underlaget allt-
för bristfälligt . Svenska skogsm ä n kä nde
nä mligen till både franskt och engelskt
{ Eliasson zooi), men framför allt tyskt
skogsbruk (Enandet 1000) , Det är myck-
et troligt att skogsskötselidéer Irä n dessa
lä nder i någon liten omfattning till ä mpa-
des i ett antal bruks-, gods- och säterisko-
gar redan på 1700-talet .

Det fanns ä ven kunskaper pä nära håll
att tillä mpa. Vi å ier vänder därför till Lin-
né, som L

'Almanaeh 1793” sktev om an-
läggning av ny skog. Han visar dä r cn
stor Insikt om så fundamentala saker som
trädslagens ståndortskrav, mikromiljöns
betydelse fö r fröet och plantan, hur man
skapar masterräd genom täta f örband
m , m, t vilket stå r sig vä l idag. Han argu-
menterar tör att björk skall säs på svedd
mark, och att tall- och granfrö säs dä r
”marken icke ha fwer någon gräswall; men

skogsodlade och gallrade, under 170o-ta-
let. Även i Bertil Haslums (1993) löre tags-
historik 'Frå n Galtströms järnbruk till
SCA"' saknas uppgifter om skogsvå rd och
skogstillstånd före å r JSQO. Dessa företag
tillhörde det fåtal skogsbolag som fanns
vid den tiden. Den övervägande delen av
de dittills grä nsbestä mda .skogsarealerna
l åg 1 bondehä nder.

Enligr Rydberg var grundsyften, att vir-
kesköp var kortsiktiga affa rer och att "nya,

dittills outnyttjade områden måste stän-
digt uppsökas". Det bör nä mnas att Sro
ra Koppa rberg, vä rldens äldsta bolag, fick
sina privilegier i 347, och alltså hade lyra
hundra å rs verksamhet bakom sig. Om-
fattande rovhuggning av grovt virke hade
förekommit exempelvis lä ngs Väster- och
Östcrdalä lven på ett avstå nd upp till tre -
kvart mil från vattendragen. Något ut-
rymme för skogsvård fanns inte. Det se
na re gällde för Övrigt allmänt i skogsbru -
ket. Man diskuterade frä mst om de be-
fintliga skogstillgångarna var tillräckliga
eller inte för respektive företag.

Även av Bengt Brynta (iooi) redogö-
relse för Bergsiagsskogsbmket framgå rf
att någon nä mnvärd skogsvå rd inte fö-
rekom i hruksskogarna. Det var först på
1810- taler som Brukssocieteten fann det
nödvändigt att överge det exploateran-

de skogsutnyttjandet och övergå till en
mera intensivt och lå ngsiktigt skogsbruk.
I )et finns emellertid tippgilter om att dei
i Bergslagen bedrevs en förm av kontinu-

erligt t ta k t hyggesskogsbruk redan under
1700-talet {Wieslander 1936) . När den
grova skogen var slut efter koivedshugg-
ningen , drevs nämligen kolskogarna, med
40-50-å rig omloppstid. Det gällde även
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bättre ä r ar mossan allenast med harklan
uppbackas, sa ar frön komma ned i jo
dcnr eller ock om man gör cn liten for af
ei par twärfingers djup, och dä ri så r runt
frö. samt sedermera lägger foten tiIsa m-
mans/" 1 lan var lå ngt före sin tid med att
inse mark bered ningens betydelse.

Vi vet inte i vilken utsträckning Linnés
instruktioner tillämpades, eller bur stor
omfattning skogsodlingen hade under
1700-talet. eftersom delta inte omnä mns
i den ovan behandlade litteraturen , l dag-
böckerna och protokollen över sina land-
skapsresor, då han besökte nästan sann li-
ga lä n, förekommer endast ett fatal note-
ringar om skogsvård. Under den skinska
resan 1749 noterade han emellertid* arr
det på öretofta vid Kristianstad , ägd av
landshövdingen KHstuin Bnnwcow, fanns
rallpht ntager, samt arevid g revi n na n Mar-
garetha von Äschénbergs J fwitsköfvle före-

kom tall - och bokplanteringar på åtskil-
ligasi ä llcti (Gullander ^75).

Linné utnyttjade inte sin systematiska
förmåga nä r det gä llde skogliga öbäerva-
t ioner. De va t fåtabga och verkar ha va-
rit slumpvis utf örda, varför man inte kan
använda hans uttalandeöm skog som un-
derlag för någon allmä n beskrivning av
skogsanvänd ningen och skngsiillsi å ndet.
Hans underlåtenhet attbeskriva skogarna
berodde sannolikt på ari Rikets st ä nder
och Vetonskapssociete ten i Uppsala som
verkade mellan 172^1 och 1739, och dä r-

efter Kungh Verenskapsakademien, som
grundades 1739 inte efterfrågade uppgif-
ter om skogarna, men kanske också av
hans ambivalenta inställning till sko-
gen som resurs. Linné ansåg exempelvis
att det omfattande svedjandet i Småland

dds var skadligt eftersom "brännandet
uppä ter cn stor hop matjord eiier svart-
mylla* som ä r födan för ali grönska och
att lander därigenom blir magrare1', dels
var befogat eftersom skog fanns i överflöd
i Småland;

T l )å lantman ner h ä r nedhug-
ger skogen och bränner sina svedjor lår
han av sin eljest onyttiga skog och mark
merendels cn hä rlig säd, varigenom det
land bliver honom till båtnad, som eljest
intet gagnar" (Gullander 1975).

lin kä lla som ä r ny i skogshistoriskt
sammanhang ä r lektorns i Skara Skola*
P, E. Lindskog ({Sto-lär 4) "Försök till en
kort beskrivning om Skara Stift ” , som
författaren ärvt av sin farfar, kontrakts-

prosten Karl- Petter Enander (1842-1920),
Dei ar en roialinvetitering av natur och
naturresurser, bebyggelse, n ä ringar, kom-
munikationer, kultur ocli allmä n historia
påbörjad på 1700-raler av kontraktspros-
ten Si Wilksmdn men slutförd av Lindskog,

Den omfattar 1.235 sidor och ä r mycket
detaljrik , inventeringen gick nä mligen
ned på hem mansnivå. UppgiftsJ ä mnarc
var stiftets pastorer, vilka corde ha varit
vä l skickade för uppgiften, inre minst för
att de pä sina hostal len hade jordbruks-
drift och ibland även tillgå ng till skog,

samt att dc kä nde rill mä nniskornas lev-

nadsvillkor.
beträffande skogliga förhållanden rap-

porteras mest om skngsbrisr i slättområ-
dena och god skogst il Igå ng i större skogs-
områden, men t några fa iall ges också
upplysningar om sådd dier plantering
av rall och gran, huvudsakligen på sä te-
rier. Omkring dessa större gå rdar fanns
ofta vackra barr- eller lövskogar. Etr fa-
tal hemman rapporteras vara omgivna av

r-
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en förstördes ofta omkringliggande skog*
som därmed sueÉéssivt förminskades.

I H f >l n a k a C I ljunghedar och andra
kal marker om möjligt HLIIT ännu större
omfattning än i Halland, Förutom det
agrara behovet av husbehovsvirke samt
behovet av skogsmark för odlingoch k rea-

mrsbete tillkom fiskena ringens förbruk-
ning av virke för båt- och hamnbyggnad»

t rankok ning och silltunnor, jyoo-talors
stora sillperiod varade frä n 1747 till 1809,

och under de bästa få ngstå ren på 1790-

taJet saltades sill i nästan två miljoner
tunnor årligen (NK ), I den Bohuslä nska
skä rgården hinns dessutom över trehund-
ra trankokerier, som slukade stora mä ng -
der ved.

Redan före denna sillperiod var sko-
get J hårt å rgå ngen, Enligt Pehr Kalm,
som red kors och tvärs genom Bohuslän
ä r 174z, fanns skog i huvudsak endast ” på
gränsen mot Dal, även i den norraste de-

len av Bohuslä n samt något i södra de-
len ” , För övrigT var lä nei som i Ta nu ms
och Kville socknar ”skällora och skoglosc »

beväx t allestä des med i i ting-" Kahn hade i
motsats till Linneen viss systematik i sina
skogsoltse rva t ione t, som han antecknade
sockenvis. 1 i an noterade också att skots-

trädgå rdar och va raförsedda med plauter-
hagar. Andra hade smil , inhägnade sko-
gar, som dock var tmllräekliga f ö r hus-
behovet, De rordc ha varit anlagda, ef-
tersom de låg på Va raslätten, Nå gra kro-
noall mä n ningar, bland andra Hökensås,

liksom sockenalimä nmngar rapporteras
vara hart urhuggna oeh illa medfarna av
brä nder m.m.

Om Alingsåstrakten berättas att 'Sko-
gen :ir i av Lagande, hvartill bidrager, utom
för det ra ti made skogseldar, att Bonden
måste å rligen förvandla någon, del av sin
skog i pengar , medelst kolande, nedhugga
ning , timmer och bräder m.m, till utskyl-
ders bestridande ocb inköp av brisLande
spannmål, Också har det aldrig bidra-
git ( ill skogens till vä xt. an skogarne varit
Al 1 mä n n ingar.”

Skogsbristen var således legio pä slätt-
tema och i andra stora jordbrtiksornrå-

den i Skara stift . I exempelvis Edsvä ra
socken, d ä r prosten Enänders far ägde eti

hemman, var det alldeles skoglos t med
undantag av l övträd pä ängarna* Det
skulle ku tina beskrivas på ungef ä r sam
ma sät t idag.

ht ut ligen kan nämnas Västsverige som
med sina utbredda ljunghedar
polen till urskogarna i Norrlands inland.

Professor Gr?-/ Malmst >vm F939 ) ha t med
stöd av kartor upprättade år [fö; oeli
iföo påvisat den kraftiga minskningen
av skogsarealen, grovt rä knat tät 40 % „ i
Halland mellan dessa kartläggningar, De
starkaste fakrorermi bakom förändringen

den Ijungbränning, som utfördes för
att vidmakthå lla betet, samt ett eactensrvt
jordbruk, som fotd rade nyupptagning av
både åker och äng. Vid ljungbränn i ng-

var mm-
anlöpte hamnar i BollUS-ka fartyg som

l ä n alltid tog med sig ved s id återfä rden.
( Kalm 1977) ,

l vissa fall ha£ uppgifter om vtrkesbrisc
kutinar bekräftas i jä rnbrukens eller .såg-

verkens närområden genom senare be-
rä kningar av an läggningarnäs virkesför-
btuknmg, grundad på bokföring av den-
na ( Wieslander 1936 > Rydberg1972). Man
bör även kunna godta den ovannämnda
rapporteringen om brist på h usbehovsv i r-

var
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ke inom Skara stift. Däremot kan mail

vara skeptisk mot vissa allmänna uttalan-
den om skogsbrist , och undersöka evcn-
ruella motiv och bakomliggande faktorer
f ör dessa , Vcgctatk>nsekologerrta Pt?Lin-
der och Lars Ostlund f1992) har beskrivit
några sådana faktorer. Skogsbri$t£ egent-
ligen brist pä virke, var enligt forskar-
na OILJ orsakad av crausporrsicuationeti.
Ibland kunde der gälla brist på err speci-
fikt sortimenr . Der kunde också vara frå-
ga om bruksägare som vittnade Om ut-
bredd skogsbrist, nä r det egentligen gäll-
de bri.sc på virke til! önskat pris.

Uttalanden om skogsbrist har varit

vanliga t svensk skogshisrorisk litteratur
(Östlund 1391), och anmä rkningsvä rt ä r
bland annat biskopen C. A. Agardbs ftå n
1840: ” Mim nödgas redan vä nja sig vid
att frysa i nästan alla provinser. Vedpri-
sct har fördubblats och byggnadstimmer
ä r i Hera avseenden att

demas omfattande svedjande av skog an-
sågs dock vara ett liot mor brukets kokill-
försel. BergmästarenJacobFischsr klagade
1740 över au bönderna helt enkelt släppte
elden l ös, och lät den brinna i dagar och
veckor f ör ULL f å bättre mulbete (Savnlai-
nen & Zaceo-Broberg JjjBjjf. Intressant äi!
också historieskrivarnas bedömning, atr
den ofta förekom mande kolbristen vid
bruket under 1700- och 1800-talen inre
alltid berodde pä skogsbrisr utan på att
bruket och bönderna inte kunde komma
överens om priset,

Marrna-Lä ngmr hade dock god till-
gä ng till orörd , grov skog för sitc sågverk
enligt den sy ndör rätt ni11g efter Ljusnans
dalgå ng, som ä gde rmn hman privilegiet
fö r sågverket beviljades 1753:"häfwä Sy-
nemä nnen funnit ymnighet af sägtim-
rncr å ömse sidor om Elfwen ’, men de
hade också konstaterat L'at en stor mvek-
enbei tiinmersrockar och trä n af ålder
torkat, förruttnat och ia EJ i c omkull samt
förderfvats hvarjämie Skogseldar,
som uti ljungen sig utspritt öfwer sand-
raparne, brändt och skadat en stor del af '
timmerstockarne". Av sy nepruii »kollen
framgick också att Virkesförrådet} i and-
ra områden var stora och iifskogsartade,

Man låg ju vid grä nsen till de av bruk t*:h
sågverk i stort sen outnyttjade nordända
ska skogarna.

Der ra motsäger dock ime JLI der även i
Norrland kunde förekomma lokal virkes-
brist, vilket enligt professor Olle Zackrisi
son (1^76) var fallet i UmdL-trakteti under
1700- och 1800-talen , E:, revir förvaltaren
Prr Andnb {1^6 ) undersökning ” Skellef-
reskogen 1761"' visar också, art det kring

anse som en ut-
ländsk vara, som måste komma l&ngväga
ifrå n på skepp ,

Ett tiotal å r efter Ägardhs uttalande
hade en omfattande utbyggnad av såg-
verksindustrin och en femtio år lå ng ex-
pansion av trävaruexporten inletts! Nå-
gon skogsbrist var det så ledes inte fråga
om. Dessa och liknande prognoser om
skogsbrist kan ha gjorts av okunnighet
- det fanns ju inga skogsin ven teringar
att bygga på eller i politiskt eller annat
syfte, exempelvis fö r att motivera restrik-
tioner i skogsbruket eller for att värna ett

vinstintresse,

I Gästrikland och Hälsingland som
tillhörde der stora mellansvenska bruks-
on tråder torde virkesförrådet ha vä rit rill-
räckligt för Iggesundsbrukets behov, Bön-
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"en stor myckenhet ov timmerstockar och frän öV ålder torkat - - - och förderfvQts* Foto Ake Troedsson.

Skogslagarna
Sqm cidigarc nämnts var huvudorsaketnå
Lill de stränga skogslagarna under 1700-

talet en bedömd virkesbtist inom vissa
områden och en befarad framtida all-
män brist på virke för bland annar den
av statsmakterna omhuldade bergshante-
ringen, privilegiesågverken och för kra-
ttans fartygsbyggen.

Vid jyoo-ralets början gällde "Kung],

Majestäts Ordning och Stadga om Sko-

garne i Riket, huru de härefter skole bli-
va av Egandernje och andre brukade och
i akt tagne" från 1647, Lagen innehöll
blund annat förbud mot 'onyttigt" torp
odi Svedjande i bergslagen. I övriga om-
råden fick svedjande lör åker, äng eller
mulbete ske först efter syn, Samma år
hade även utfärdats en Ordningoch stad-

ga över allehanda bärande skogsträd iRi-

städer och t ä tare bebyggelse var nästan
skogläs t på grund av stark åderlåtning,
storm och fiendens härjande. Seti över
hela Skellefteå socken, som sträckte sig
åtta-rio mil upp till lappmarksgränsen,
fanns emellertid gott om skog.

Beträffande rrarts|>orLsiiuationen som
orsak till problem med virkes försörjniög-

en, var detta naturligtvis ett verkligt pto-
blem. Om det saknades fiolileder varder
varken praktiskt eller ekonomiskt möj-
l ig ra t t transportera virke med häst några
längre sträckor, varför företagen och be-

folkningen var hänvisade till närområdet
för virkesfångsten.Rir centralmakten var
det därför en adekvat åtgärd art tillgripa
bland annat lagstiftning för komma till
rätta med en otillfredsst ällande skogs-

hushållning mom sådana områden.
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ket och deras plantering. De bärande trä -
den - ek, bok. apd, rönn, oxel och hägg

fick inte f ä llas på skatte- eller k rono-
jord utan tillstånd frå n landshövdingen.
Efter avverkning av bärande träd gällde
återpla nttringsskvid i ghc t av två träd av
samma sort i all skog, så ledes i såväl skat-
tc-i frä lse- .som kronoskog. De nyplante-

rade träden skulle skyddas n ]ot djurbete.
(EUasson & Hamilton 1933}.

Å r 1729 ittfärdades en förordning, som
föreskrev antaler timmerstockar

brand, innan friske trä n t her tallas’1

. För
art få svedja krä vdes förutom syn även
tillstånd av landshövdingen. Det gä ll-
de även i fortsättningen plantenngssfcyl-
dighec efter avverkning av bä rande träd,
men även efter hinn, lind, alm och ask.
Detta var landets första ädel lövskogslag,

utfä rdad två hundrafemtio å r före den nu
gä llande,

1749 å rs förklaring till skogsordning-
en uttalade att husbe hovsavverk ning och
brä nnvedshuggning var behovsprövade,
och att avverkning fö r avsa hi var
med sta rita restriktioner. Sverige hade
nu nårt en kulmen i restriktionerna för
skogsan vänd n i ngen.

År 1789 upphävdes i
nitlg så gott som samtliga bestämmel-
ser om inskrä nkningar i skatteböndernas
dispositionsrätt till skogarna med n ågra

ficksom
avverkas. Detta gällde vissa landsdelar,

Kn ny allmä n lag antogs 1734, 1 dt*>
byggningabalk sradgades: "Skactebon-
den må nyttja sin enskilt a skog til hustå rf
och saliu doch t her så sparsamt at skogen
icke utödes och hemmanet förderfvas.
Vare och skyldig at först taga vindfälle,
torra trä n , tjvistar odt stubbar till ved-

belagd

Kung!, rorord-L en

” OnytUge torp" liksomsvedjning ansågs hota bergsbrukets tillgång till skog. En nutida bild illustrerar
hur det förr kunde se ut
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Den svenska regeringen konsraterade i
motiveringarna till det skogspolitiska be-

slutet 1993, att "miljömålet också är ett

självändamål för skogsbruket '. Avsikten
med miljövården är också au den bland
annat skulle uthålligt bevara skogsmar-
kens produktionsförmåga,

(.iår vi tillbaka till 1700-talet finner vi
alltså att produktionsförmågan i viss mån

äventyrades av svedjningen, men an mer
av de upprepade bränningarna av ljung-
hedarna i Västsverige, Beträffande skogs-

användandet i övrigt galler dock den vik-

tiga reservationen,att hushållningen med
skogen var begränsad till det befintliga
virkesförrådet. Det förekom ingen åter-
växtskyldighct utom efter avverkning av
de bärande träden. Här saknades alltså
långsiktigheten.

Skyddet för de bärande träden, ek,
bok, apel, rön tu oxel och hägg, far man
däremot betrakta som ett uttryck for
en vilja till långsiktig hushållning, och
en mycket påtaglig sidan for lanthus-
hållen. Svinuppfödningen var ofta ba-
serad på tillgången på bok- och ekskog
(Malmström 1339). Bok- och ekollon var
nämligen svinens viktigaste föda under

och höst. ' Frukterna" från rönn,

undantag Undantagen gällde ek-, bok-

och masteträd (huvudsakligen mycket
långa och grova furor). 1793 gavs bokträ-

den fria, och r 8 ?o förordnades, art även

eken fick disponeras fritt av skattebön-
derna. Inte förrän 1R75 blev masteträden
fria för disposition.

Den plötsliga avrcglcringen var inte
motiverad av någon minskning av virkes-

behovet för exempelvis bergsbruket. Den
var i stället ett sätt för Gustaf III att få
över bönderna på sin sida i maktkonflik-
ten med adeln. Skogligt sett var det en

föga rationell handling.
Avregleringen 1789 varade i större de-

len av Sverige til! 1903. Vissa regionala
skogslagar infördes emellertid succes-
sivt från och med iS6o-talet, (Enander
2000,)

Miljövårdsinslag i lagstiftning
och skogsanvändning
Skogslagarnas syfte var att åstadkom-

ma en hushållning med skogsresurserna.
I denna hushållning ingick bland annat

att stävja det slöseri med skog som sved-

jandet innebar. Linné ansåg att det var

försvarbart att svedja i Småland, där det
fanns ett överflöd av skog, l ian påtalade
emellertid samtidigt att marken utarma-

des genom att humus och mull förstör-

des.

vinter

oxel och hägg användes under t700-taler
bland annat för brännvinstillverkning.
De innehåller också sorbinsyra,som kan
tjäna som konserveringsmedel. Bark och
frukter frän rönn samt bark och blad från
hägg användes även i folkmedicinen. Sta-

Len hade också ett egenineresse av ekvir-
ke lör fartygsbygge och för rräd lämpliga
till masrer, virke som krävde ”lång uthål-
lighet" ati producera, Lagstiliningen rill
skydd för vissa träd måste alltså betraktas

I Bergslagen existerade inte detta över-

Höd i järnbrukens närområden, och där
fanns det skäl art genom lagstiftning
stoppa bränningen av skog från både
markvårds- och virkesbalanssynpunkt. 1
modern terminologi var detra miljövård,

27



Skogsbrand, som får illustrera okontrollerad svedjning på 1700-talet. Foto förf.

som en insats för miljövård enligt nutida
definitioner.

Vid T70O'taicts slut hade viktiga Fram-
steg gjorts inom väx t Fysiologin genom
upptäckterna av syret och Fotosyntesen,
vattnets sammansättning m.m. Detta var
dock enbart teorier För vanligt Folk. Dc
nya kunskaper som mera direkt påver-
kade människor, torde i stä ller ha varit
Linnés vak om växtsystematiken, Utöver
nämnda vetenskapliga framsteg ägde det
rum en allmän kunskapsuppbyggnad ort)

vä xters och djurs förekomst.
Enkelheten i Linnés systematik och

hans entusiasmerande Framställningssätt
i ta!och skrift torde redan under lyoo-ta-
ICL ha skapat ett intresse För boranik även
bland skogsFolk. Det ä r emellertid svå rt
att leda i bevis, att detta intresse ledde till
naturvård i skogen i form av exempelvis
varsamhet om vissa växrer och växtplat-

Dct är i srället troligt att gamla, folk-
liga kunskaper om medicinalväxter samt
vä xter lämpliga til! Föda, till utförd ring
av husdjur, till vä xrfä rgning m.m. hade
en sådan effekt. Eftersom mä nniskorna
förr levde direkt i naturen och av naturen
hade de med all säkerhet livsnödvändiga
kunskaper om sambanden i naturen, för-
vä rvade genom generationer. Ett exempel
på sådan kunskap som gäller fiskars mil-
jö har Eliasson & Ham il ton (1999) hä m-
tat ur 1766 års fiskestadga: ’At hugga el-
ler svedja bort sådane skogsbackar och
lundar, som med sin skugga weterligen
gjort biaxen eller annat fiskeseånd nytta,
warc förbudit, wid dubbel plikt för hwart
träd ”.

Andra exempel på naturvä rd ä r de al-
léer, trädgå rdar och bestånd av lövträd
som ofta anlatfes vid slott, herrgårdar
och andra större egendomar samt även
vid enstaka lantgårdar.scr.
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Sammanfattning
Undexi7p0'taki gjordes betydande fram-
iteg inom några av ekologins grundläg-
gande ämnen, särskilt inom den deskrip-
tiva och taxonomtska botaniken, sami

beträffande växternas reproduktion och
spridningssä tt. Kein ivetenskapens revo-
lution vid slutet av århundradet ledde
bland annat till uppräck ren av syret och
fotosyntesen samt Vattnets kemiska sam-

mansä ttning, Inom fysiolpgifbrskningen
i övrigt Framkom emellerrid endast vissa
elementä ra rön om växternas lednings-
banor och värskei ra nsport, Andra om-
råden, framför allt genetiken och evolu-
tionslä ran, var i stort sett outforskade,

Ser matt på ekologin som helhet, hade
åtminstone Linné kommit; långt i tanke-

gångarna om sambanden i naturen, om
man bortser från avsaknaden av en ve-
tenskaplig evolutionsteori. Det framgå r
av hans skrift Oceonomla natutae - na-
turens hushållning. De växtbe.skrivning-
ar som Linné, Kalm, Thunberg med de-
ra upprä ttade Linder sina forskningsresor
inom oth utom landet kan anses vara
början pä en kunskapsuppbyggnad om
växtsamhällen och växtgeografi. I de tall
väx t fynden kompk Lierades med geolo-
giska, hydrologiska med dera uppgifter
Otti växt platserna, Vilket exemplifierats
ovan, kan man se en antydan till biotop-
studier, Decia ä r en förbisedd aspekr på
r 70o-talets ekologiku nnade. Man kan
också anta att allmogen av ren sjä lvbe-
varelsedrift lärt sig kä nna igen de platser
där nyttoväxtet fauns, och pä olika sä tt

varit Varsamma om åtminstone de mest

sällsynt^ av dessa , vilket kan betraktas

som ett Ofrivilligt biotopskydd enligt
modern terminologi.

Det ä r dock svå rt att finna exempel
pl medvetna naturvå rdsåtgä rd er i sam -
band med det reguljära skogsbrukandet ,

utöver den skogshushållning som lagar-
na föreskrev. Det innebä r emellertid inte
att skogsanvändningen under T700-ta-
let alltid var negariv fö r miljön, b. xem-
pelvis kunde måttligt hård engångsbrän-
ning av skogsmark ha positiva effekter
på marken. Däremot var hå rd brä nning
vid svedjebruk samr upprepad brä nning
av ljunghedar och andra kaimarker na-
turligtvis inte bra för marktillständet el-
ler för växter och djur. Marken och den
biologiska m å ngfalden på verkades också
negativt av intensivt skogsbete och alltför
täta uttag i skogsbestå nden. Skadorna var
ä ndå i regel inte obotliga" som fallet ä r
med ett intensivt marku t nyttjande i ex-
empelvis Sydeuropa. De svenska skogs-

jordarna ä r på grund av klimat och geo-
logisk sammansättning ofta iuet robusta,
men även om de så småningom återhäm-
tar sig efter en hård behandling ä r pro-
duktionsförmågan under tiden mer eller
mindre nedsatt och skogarna svårare ait

förnya via odling eller självföryngring.
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