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Bondens skog i Älvsborgs län
- om försvinnande och återkomst

Åteibeskogningea av bondens marker är Nu hittar vi spåren av (ten odlingen som
en av do mest betydelsefulla händeker- åkertegar, -od]ingsterasser och röjningsrö-
na E landets utveckling och i svensk eko- sen.
nöml En inblick i hur detia lokali gick
till i norra Älvsborgslän kan vi hämta ur

hushållningssällskapets protokoll och do-
mänverkets handlingar. Kiihan riJJ bak-

grundsbeskrivningen är främst ur Kul-
turmiljövård i skogen,

Elden, yxan och
kreaturen förvandlar landet
Under järnålderns klimatförsämring in-

tensifierades bondens kamp mot skogen.
I )et var Irä mstgenom bräiltlingSOm myr-
ken gjordes kal för odling, medan för be-

tet skogen måste glesnas ut och småträd
röjas bort. Au nu syntes skogen
outtömlig resurs för ved och virke.

Med en snabbt växande befolkning

Bakgrund
Under bronsåldern, 1,800-̂ 500 f Krr | för- vara etl
mades tillvaron alh mer av jordbruket ,

hor att livnära en större befolkning kräv-
des ständigt nya odlingar. De tidigare ökade trycket pa naturen. 1 ansträng
slutna skogarna skiftade karaktär till ett

allt mer öppet landskap. Skogen fick allt jebruket allt
mer vika for jordbruket. Samtliga träd-
slag utom björk, al och tall minskade;
mest tydligt var detta för ädellövskogen.

ningen att skapa ny odlings jord tog sved-
mera mark frän skogen, som

dessutom minskade under medeltidens
export av timmer och mastefräd. I Hal-
land och Bohuslän, de då danska provin
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på HKH Kronpfinskm förträ ffliga skogs-
kartti - (U'i första försöket att giva oss att
säkert begrepp om skogarnas statistik - fin -
ner man hela den delen av Sverige, som lig-
ger söder om nedre Dalälven och Vänern„

nästa11 blottad pä timmerskogar an vilka
de få inskränkta och glesnade kvarlevorwi
som änritt ftinas, likna oaserna i en öken.
Överallt där reser man mi genom en sköv-
lat land, bebott av ett tanklöst folk .

Sverige kunde inte lärtgfc föda sm be -
folk ning. Samtidigt som dien under itfoo-

taJet ökade frän 2,3 LLEI 5,1 miljoner, måste
r,z miljoner emigrera for att söka bä rg-
ning i andra vä rldsdelar.

Mycket av den tidigare förstörelsen av
dm svenska skogen katt jämföras med
nuvarande h ä ndelser 1 tredie vä rlden. Det
finns dock ett par viktiga undantag kli
maier och jorden , Trots uppregad brä n-
ning under hundratals år Och ständig
hä rd betning, och trots att marken legat
kaE under lång lid, har vi ingen nä mn-
vä rd etosion. Ett relativt platt land, en
över å ret jä mn nederbörd och en mark-
vegetation av ljung och buskar skydda-
de marken och byggde upp huitiustäcket-
Marken l äg fä rdig för den nya skogen .

Medan klimat och breddgrad skapar
förutsättning för hög kvalité i sen vuxet
virke, har det även ert negative inhyran-
de, .Produktiviteten i Sverige är endast en
riondd eller ä n mindre lav den i mä nga
sydliga lä nder, och problemen att skapa
ny skog är många.

Svenskens kunskap om skogstillstån-

det i Sverige för hundra å r sedan ä r ringa.
Det finns ett känslomässigt motstånd att

tä nka sig att det ml skognka södra Sve-
riges skogsniark i stort sett utgjordes av

serna, togs lie la vedbehovet till det skog-

lösa mot]erlandet .

Under 1700- och i$o&-taJctl ökade be -
folkningen så snabbe att södra Sverige
blev överbefolkat 3 relation till tillgä ngen
på jordbruksmark . FöT att försörja en ta-
mi Jj och dess kreatur krävdes srora area-
ler. 1 stället för art vä rna de cirka 30 ä r
slet tog för att en Uppväxande skog skulle
ge aska nog för an göda en andra svedja ,

blev "trädesperioden allt kortare och till
slut brände mati så ofta att marken utar-
mades och ljunghedar eller staggmaiker
uppstod, som nä rmast var att betrakta
som jordbruksimpedlment. Vid mitten
av tSop-rakt var praktiskt taget atE od-

lingsbar mark utnyttjad, medan den åter
stående skogen på må nga håll var så hårt
exploaterad att ved och virke fick ersättas
med torv och sten.

Genom laga skiftet rS27 blev skogen,

som tidigare varit gemensam, uppdelad
på fastigheterna. Den tidigare svårighe-

ten att "ra för sig" av den gemensamma
skogen försvann, 7 oskift skog och mark
mäge alle jordegare i by taga /.../ men ef
föra thei af bole eller åt annan sälja eller
dplåta". Nu kunde var och en hugga ner
det lilla som hinns kvar och sä lja det på
marknaden. Samtidigt mö jliggjorde dock
laga skiftet den kommande ä re rplan te-
ringen, vilken hade varit närmast omöj -

lig på allmä n ni ngar och samfälld mark.

Tillståndet beskrivs drastiskt i biskop
Agardbs rapport 1867, "Man nödgas rechtn
vänja sig vid att frysa i nästan alla provin-

ser. Vedpriset tredubblas och byggnadstim-
mer är i fera avseenden att anse som en
utländsk vara, som måste komma långvä-

ga ifrån och pä skepp. Kastar man ett öga
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restskogarf t rasmarker och ljunghedar.
Olof Eneroth, professor i skogsskötsel,
uppskattade den slutna skogen i södra
Sverige vid tRoo-talets mitt till ca 15 % av
den "nuvarande" (1940),

I södra Sverige ägs cirka 90 procent av
skogsmarken av bönder. Nä r emigratio-
nen kulminerade i slutet av iSoo-Lalet var
situationen för mänga sä hopplös att för-
msättmtigcn lö r art odla skog lör kom-
mande generationer var mycket liten .

Bortsett från några större egendomar
och stadsskogar existerade inget skogs-
bruk pä privata marken Pä de fa statsägda
skogarna började restaureringen omkring
1830. I Skåne tog lafid.Ming och hushå ll-
ningssällskap initiativ till skogsplantering
redan pä ESTO - talet, men i övrigt dröjde
det till 5lutet av 1800-talet innan återbe-
skogningen på bondemarkerna tog ( art .

Det varda hushållningssällskapen och
landstingen som stod för finansieringen
och statsskogarnas jägmästare och k ro-
nojägare som tifl en början utförde ar-
betet pä "entreprenad". Finansieringen
skedde tiM stor dd genom att hushå ll-
ningssä llskapen tillfördes den statliga av-
giften från brännvinsbrämlerierna.

På må nga håll startade dessutom mä rk-
liga folkrörelser. Även om förståelsen för
behovet av skogsodling drö jde bildades
efter hand lokala skogsvinisförening-
arr Präster predikade om vikten av att

plantera träd. Skollä rare tog ut barnen
på plantsättning, ja hela bybefolkningar
gick ut och skapade Sveriges gröna vä l-
standskappa.

Men det tog lå ng tid innan dessä för-
utsättningar förelåg för bondens medver-

kan , Laga skiftet gav de a reella betinget-

serna och nya metoder 1 jordbruket, bLa.
plogens genombron, medförde att mark
frigjordes för skogsplantering. Efter hand
gav den framväxande skogsnäringen un-
derlag f ö r avsä ttning av virke.

Aven andra aktörer verkade. Under
18oa-talets senare del köpte staren upp
det som dä ansågs vara överloppsmarker,
biand annat Svä l torna i Västergötland. Pä
prival in it ia riv bildades Skogmllskapet
1912, som på motsvarande sä tt köpte upp
ljunghedar och fäladsrmrker. Efter att ha
försatt markerna i produktivt skick var
"affärsidén1' att i första liand sälja dem till
kommuner och landsting. Under 192a-

talet nådde Sydsveriges skogar i Stort seu
nuvarande omfattning.

Skogen i Älvsborgs län
I Alfsborgs l -ä ns Hushå llningssällskaps
Historia 1812-1912 far vi en god inblick
i den skogliga situationen i länet och hur
rn;m sökte komma tillrä tta med proble-
men.

Den skogliga situationen i västra Sveri-
ge var i allmä nhet allvarligare ä r i övriga
delat av landet. ! de gamla danska pro-
vinserna hade skogen skövlats nä rmast
totalt för att tillfredsstä lla det förödda
danska moderlandets behov av brä nsle
och byggnadstimmer. Även frä n Älvs-
borgs Lin hride virkesexporoen tä rt hå rt
pä de skogsrester jordbruket lämnat. I
Dalsland förbrukade de frä n Bergslagen
utlokaliserade j ä rnbruken stora kvantite-
ter skog.

Staten delar ut ''värdelös" skogsmark
Linder iSoo-talets förra hälft delade sta-

ten kostnadsfritt ut stora delar av sina
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en enda tidlsom tjundege frö ' varför man
hemställde hos länsstyrdsen "om fröun-
derstod tillforsamlingsboarne uti dera\pyt-
dga och hittills exempellösa skogsvårdsfHre-
hafvande, hvilket benägnast torde genom
länets hushållningssällskap beredas därige-
nom ätt allmogen pä Dähldand, dår tall-
skogar hdttohädci att efter Ströms
skogsboh, som finnes i alla kyrkor, samlä-
frön som, väl rengjorda, af sällskapet in-
köptes for J2 sk. b ro per skålpund.”

skogstrakter" till .socknar och enskilda
gärdar. Dessa ka[marker betraktades som
värdelösa men man försökte "som i ur-
minnes tid afvinna dem någon inkomst"
- främst dä bete genom ljunghränning.

Denna "gagnlösa metod" LI tarmade mar-

ken och åstadkom dessutom ofta f örhä r-
jande ekisvador, HnJigt E 734 ars lag "må
ingen sveja, ther han åker och äng ej rödja
viL /. . J eller thei för muhlbetet nödigt ät",
viilter torde ha hetyrt att det i praktiken
var frir < fram.

SkogsUtieralur författas
C )VLT jä gm ä staren

Segerdflhl HL:k i uppdrag att hörfarta en
för allmogen lä c darr] ig anvisning orri sät-
tet att samla skogsfrö, i fans "Kort oeh för
Allmogen lättfattlig Anvisning ow sättet att
samla skogs frön" trycktes [842 L 650 ex -
emplar, varav två ti Ils cä t Ides varje sock-
en tillsammans med uppgiti om uppkö-

pare.

Ljunghedar i Algntstorp
Hushållningssä llskapet (Sällskapet ned-

an) fick 1839 en kraftig erinran om sved-
jebrukets skadeverkningar ocEi beslöt vid-

taga åtgärder till cn förbä ttrad skogdius-

I il I [ ]ii E ig. Bakom iäg en skr ivelse fran kon-

traktsprosten Vlandet i Algut.stotp som
påpekade det skadliga i Ijungbränningen
och hemställde att sä llskapet skulle före-

slå rikets ständer att reglera denna.
Efter sedvanliga byråkratiska lurer blev

resultatet arr innevånarna i Algutstorps
pastorat anmodades att “ ställa sig till nog-
grann efterrättelse de for svedjande t all-
mänhet fastställda bestämmelserna". Sä ll-
skapet påpekade att pastoratsinvånarna
'7 och for befrämjande av skogsväxt å tili
annan odling otjänlig mark" skulle över-

enskomma med överjiigmästa nen i länet

otti markernas inhägnande, fredande och
beredande till skogväxr.

Vid en besiktning 1 &40 noterades att

Ijungbränningar ’'omfattade ej ringa vi-
der". Mari kom överens om atr tjänliga
ddar av de brända områdena skulle be-

sås med ra 11 frö, men utan krav om inhäg-

ning . liKini pastoratet länns dock "inte

l änet Gustav Eison

Försök alt införa sågen i skogen
'hörutom nu nämnda åtgärd till skogshus-

hållningens främjande innehålla. ISällska-
pets j handlingar frän denna period 1 be-
rörda hänseende intei, såvida man ej dit
möjligen skulle vilja räkna de fhsök som
gjordes for att sprida kännedom om förde-
larna av att vid skogsfilhting och avtrum-
ning använda såg i stället for yxa."

K LI ngi i gaJLi EU br LI ksakademin uversä11 -

dc två sågblad av Nybv bruks ti llverkni Jlg
t i l l l änet med hemstä llan an Konungens
befallningshavande. (Länsstyrelsen ned -

an) "måtte underrätta länets innevånare
om fördelarna ao sådana sågars begagnan-

de, samt inkomma med utlåtande över bäs-
ta sättet att befordra bruket av såg i stället
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för yxa", Sågarna jilmrc Hl överl ä mnades
till Sällskapet som i sin ( ur uppdrog ät

äverjjigtnäitaren att anskaffa nödiga bå
gar och att anstä lla försök och inkomma
med yttrande, Försök verkställdes och i

l

yttt^nde IS4J? framhölls sägens företräde
framför vsan vid skogsfä llning och av-
c rum ning. Art bågsågenjf begrä nsning till
klenare dimensioner hut: omnä mns kan
vara en indikation på den Stora bristen på
g] övre skog ,

Sällskapet ansåg an fördelarna blivit
styrkta , men ’i saknad ä f noggrann ack
tiUfvrlitlig kännedom om lånets olika lo-
kalförhållanden med faänsigt till skogarne
oeh skogsafverkmngen sami virktstiägäng-
arna oeh vitkesprisey” ansåg stg Sällskapet
ej kunna föreslå några speciella åtgä rder.
( För oss som verkade i rationaliseringens
forntid hundra å r senare synes alle vä l-
bekant,)

Gustav 5egcntl;ihl varen m ä rklig matt. Fö r-
utom ävtrjägrajiLStaR i linet var .Segerdah!
även förvaIrare av krOöoparken Ha]le-] hui-
neberg; I o deltog under tre månader i

den första tvääriga jagmästarkursen, dä han
tcnteraqc samtliga ämnen med beröm god-
kä nd. Parallellt passade han även p? au res-
tera in den Eikakdes tväå riga lanrmä terikur-
sen. Vid sidan av överjägjn ästariei var han
InufUnisiäiuliiiiTmäure i Skaraborgs län.
Han blev 4. .3iff Tc >r Kungliga SkijgiirtstirufP
och adlad,

ledning for skogens indelning, afwknhig
och återsadd ". Den ansågs förtjä nsrfLil ]
men allt för vetenskaplig, oeh dä den kos-
tade i rdr (riksdaler) ] f> sk, (skilling) b:o
( banco) , förv ä rvades c tid ast två exemplar
för Sällskapets rä kning.

Belöningar utdelas
Även otm skogsfrågprna ansågs viktiga
dröjde det till 1849 innan n ågot skogs-
ä rende åter kom upp i Sällskapets hand-

lingar, Vid riksdagen 1S4R hade tillsatts
en kornmirtc rörande skogshushållning-
en, inskränkning t dispositionsrätten
av enskild .skog och Ansvar För åverkan*

Detta ledde endast till att Kungl, Maj: t
( regeringen ) till ä t att Sallskapct hek an-

vä nda skogsplanteiingskassan till att ut-
dela premier till personer som skogsodln
minst fem LUNNLAND och T1LE bästa frö-
handd inom l ä net .

Odlingspremien skulle utgå med 5—
10 rdr b:o per tunnland och beslutas av
Kungl, Maj:t efter yttrande av Sä IIsk å-
pet h Lä nsstyrelsen och chefen fö r Kung-
liga Skogsinstitutet , medan Sällskapet
ensamt kunde besluta om fröhandeUpre-
mien.

Även trädgårds-
näringen hade problem
För att förstå svå righeten att å terplantent
bondens marker kan trädgårdsnäringen
tjä na som exempel, Sä llskapet hade
I£O fruktträd, som skulle delas ut gratis
[ ill skolor och allmoge. L>e iom önska-
de1 få trä d skulle inkomma med ansö-
kan. Sådan kom LII frå n fem folkskole-
lä rare men ingen frän allmogen. Utöver
1111 lä rarna delades d å fruktträden ut ull
tretton personer, "som egentligen ej auseits
att ifrågakomma, dit de samtliga tillhörde
den Srh ståndspersonklassm”

Segcrdahl kommer med en ny bok
.Segerdahl var en flitig skoglig publicist .

1S43 kom han ut med cn ny bok, "Ifand-
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Oinskränkt äganderätt

går före skogsvä rd
Överjägmästare Segerdahl var kallad t i l l
larubruksmötet, men då han inte kunde
närvara l ämnade han en skriftlig inla-

ga sum lästes Upp. Alla med tenlmar var
ense om skogarnas beklagliga tillstå nd,
men så snart der gällde "di1)/ ^fmkränk-
ta egänderättesls lUviolabihtet ' hi krä nk-
barhet), så röstade nian emot . Den skrift
Segerdahl författat om genomgripande
förslag r i l l skogarna, förbättring ansågs
för radikal, Senare, rSl4, antog sällskapet
skriften och l ät trycka den i i .oo0exemp-

lar . Den utkom med titeln: Om Svenska
SkogfhtähäUnittgftts statsekätiö jni$kd bety-
denhet, narvarande standpunkt och behov
nr fullständigare lagstiftning.

Skogshushållning = misshushållning
Vid allmänna lantbrukarnötet i Lidkö-
ping 1833 togs skogshågan upp under
mottot ait i i igen annan hushållning med
skogarna [in Misshushållning existerade.
Diskussioticp om behovet av välbehövlig
skogsvård var liv igoch utmynnade i be-

gäran om förbättrad skogslagstiftning ,

Ett yttrande av prosten C. L. La Ii o
ä r talande "Vigten af det nu omhandla-
de ämnet (fkogshushållnhigen) inser ingen
bättre, än den som hor pä Sundal. Detta
härad, som fö ) 2v b ;o är sedan hade rik
tillgäng pä skog, är nu derpä skö fhit och
de flesta hemmanen skoglösa. Pä Svallhe-
de äng i Grimstad varför ii år sedan sko-
gen sä tät , tiu björnar hade der sitt tillhåll
och fälldes; numera fnnes endast spada löf -
träd. Ett atttondeh hemman Fjäll i Gestad
sorken var för 4 är sedan sa rikt pa skog,
att egaren dertii! var bjuden so ,000 R:s Rgs ,
men som han de sednare åren ej kunnat h-
cfvidera en ringa skuld* har han till dess
hetäckande låtit skofia al! skogen, hvarige-
nom hemmanet, som endast är rfenligt ull
skogsmark , fallit itil vanvärde.

Utan all insigt t skogshushållningen
kan jag ej föreslå några medel till skogar-

nes värd. men föreställer mig, att de lagar,

som skydda skogarne 1 de flesta tifriga Eu -
ropeiska länder, ä fven skulle kunna bevara
dem härr Rdfva ej samma lagar gällande
i Sverige, sa fraktar jag. att den tid icke
är afägsen, dä ej blott socknar och hära-
der* utan äfven hebt provinser inom vart
kära fädernesland blifva på skogar ödelag
da,” (Förmodligen hade den gode prosten
ime besökt "ö friga Europeiska länder"

* då
situationen där, med undantag tören del
större gods, troligen var an allvarligare.)

Anställning av skogsmän krä vs,
men man var f ör tidigt ute

tSsö återkommer skogsfrågan i SÄllsku-

pet , nu med en anonym inlaga, Denna
betonar skogshushållningens s i k t näst
jordbruket odi det oundvikliga beho-

vet av byggnadsvirke, bränsle och jor-

dens skydd , Uttalandet om den framti-
da skogliga ekonomin har pro i etisk kraft:

Skogens alster gi/ va ingen missväxt, de öro
och måste alltid blijva ett för utlänningen
oundvikligt behof. som i samma mån han
uppodlar sin för kulturen mera gynnande
skogsareal, hos oss måste stiga till priser som
rikligen skola ersätta den lilla värd man åt
skogen egntti. * Skogsvården kräver, utom
ro å t "naturens fria och aldrig vilande verk -

samhet , hjort uppfyllandet av villkoret för
alli Uv; omtanken om hefröning och vård.

1‘Örutom att ställa fröträd, men som dessa
merendels redan är förödda, krävs insäm-
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hng av f ö och artificiell utlåning. h. ftersom
läii måhända har de största öde skogs-

sträckor är frågan av största vikt. "

Skrivelsen utmynnar i Förslaget att en,
vid skogssådd van person skall ansid Ilas
med .skyldighet an insamla frö och utså
de c, moc att jordägaren verkställer hack-

tiing av \ä n i ngsplatsen"
. Den anonyme

slutar med följande betraktelse i tidens
anda:

inte mogen . 1861 sades plan tören i Dals-
land upp och nä r man aret efter endast
hade två rekvisitioner och Fem runniand
sa avskedades även den andre, dock med
en uppgörelse an lian skulle birräda nar
sä llskapet lyckades höja intresset . Även
detta misslyckades och hela verksamhe-
ten avbröts 1869.

De professionella tu
över uch skogsodlingen tur fart
Redan nästa å r förä ndrades 51tua tionen
då skogstjä nstemä n på statens skogar ( re-
viren! tog över verksamlieten. Frä ms: var
det jägmästaren O, E. Gyberg på Svältor-
nas revir som 1867 startade etr "afbrtru-

tet arbete". Redan 1^72 fick han sä llska-
pets gratifikation på 300 ndr. Sällskapets
anslag för skogsodlingens främjande gick
till en början helt till Gyberg, men 1E76
kom en ansökan fran Valbo hä rad , som
fick 800 kr riil förfogande, varav endast
531,06 kr togs i anspråk. Senare hö jdes
anslagen för inköp avskogsfrö, planering
och undervisning till z.000 kr, men hela
beloppet användes aldrig.

Även landstinget l ä mnade ä rliga bi-
drag; från 1868 med 150 kr, som 1S78 ökar
till 750 ko Samtidigt anhöll man hos
l ä nsstyrelsen om medverkan. Gyberg an -

modades då att yttra sig. Han ansåg Jei
fel att två organisationer arbetade paral -

lellt, Lit.m föreslog att .Sä llskapet ‘- kulle Få
uppdraget och att landstinget skulle bi -
dra ekonomiskt. Cybergs förslag antogs i
denna dd, medan hans förslag, atc Sä ll -
skapet skulle anstä lla en chef För skogs-
kol t uren, avslogs, varefter Gyberg flytta-
de till Rohu$ revir lEftl ,

” Da ögat flyttas från den skogsheptydda
trakten, der trevnad, frid och välmåga i
ungdomlig friskhet målar allt; till den öds-
liga Ljungheden, som tillföljdav misshand-
ling af naturen i grauad föråldriug anklaga
oss för ra?i, studsar det sorgset tillhaka, un-
der det plikten manar oss, synnerligast nu i
välmågans tider, att gottgöra delta fel, och
sktda vi snart som hugnande lön för derat

egnad möda se dessa livlösa fält återväckta
till ny kraft och fägring".

En tor not i den historiska skriften sä-
ger: ’Af pikturen torde man nog med gan-
ska stor säkerhet kunna sluta sig till för-
slagsställaren, men Som denne genom sär-
skild påskrift a inlagans sista sida förklarat,
sitt 'han ej alls vill vara känd ' torde ej vara
skäl att röja anonymiteten. u

Skriften resulterar i att Sä llskapet sam-
ma å r, (856, anstä ller en person Fö r Väsi-
gotadelen med placering på bergagården
på Hujineberg och en För Dalsland med
placering hos brukspatron Hasselgren på
Rådanefors. "Dessa tjänstemän voro tagna
ur allmogens klass ” , skogsskoleu1b i Id n i ng-
en tillkom Först fyra ar senare.

Början var dock inte uppmuntrande.
Första å ret var det endast rio markägare,
fyra i Västergötland och sex i Dalsland
som rekvirerade frösådd. Ä n n u var tiden
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den 1893-1904 [ - 360 hektar hos L -353 Ve-
kvirenref' [ill en kostnad av 17.39g km-

nofj el äei 13 kr per ha i bidrag från stat,
hushållningssällskap och landsting. To-
talt hade tnom revirets område skogsod-
lats 5.923 hektar hos 6.946 rckvirenter [ill
en kostnad av ca 74.000 kronor, eller 12

k t per hektar. Sällskapets bidrag nr egen
kassa var under samma lid 1.500 kronor
per år. Verksamheten beskrivs närmare
nedan.

OM .IT Emanuel Gyberg föddes i Västra

Tu is hem tStg av underjägaren och EtEovk-
;LI 'LJL Lars Gybcrg och Johanna Wennerus.

Han genoölgtitS ffunnebergs skogstkob
d ä i han även vaj yrkesliffare/skogs

r.i tune J ägmasLarexajinen råtffi ef -
ter tcntameti 1 alla jirmeu , inen u lan u t i hu
geno ingått järoklioen , FY£ numiEartin .ir
över hans Eivswrk finns nrstl, rn pä en h ö jd
kirlU Ajuiclund och en på Ku nyä lvs gamla
kyrkogård. (Jägenstaten 1915) .

Nu ingrep landshövding greve Ei . Spar-
re. Han meddelade an landsringet skulle
bidra med 3 ,000 kr under lem år. Säll-
skapet ansåg sig dock endast kunna läm -
na 1.500 kr i bidrag, varför fötf likställig-

her, landstingets bidrag sänktes til! sam -

ma belopp. Å rsanslagen från sä llskapet
utgick ur brätmvinsmedlen varför man
var beroende av superiets" omfattning.
Disponerade medel skulle falla heli inom
Sällskapets norra område, så ledes ej Sju-
häradsbygden. Vid Sällskapets samman-

träde 1880 ansåg man art å tgärderna lör
skogskulturen Jkommit i ert nytt skede se-
dan l änsstyrelsen övertagit ledningen.

Länet indelades t distrikt, sammani al-
lande med de statliga reviren med undan-

tag att Hunnebergs och Dalslands revir
bildade CL t distrikt . Länsstyrelsen förde-
lade medlen och st ä llde dem till jägmäs-

tarnas disposition. Verksam heten tog nu
bättre fart , bl.a . för att länsstyrelsen lät

alla få grads skogsodling mot tillhanda-

hå llande av liandangn ing, medan Sä ll -

skapet tidigare kr ävt halva kostnaden av
” besuttna" jordägare ,

Inom Hunnebergs revirs område.
Väne, Bjärke, Flundre, Ale och Värle hä-
rader, skogsodlades under iz-årsperio-

Skoglig litteratur ges ut
Sällskapet spred även skrifter i skogshus-

hå llning till skogsinnehavare. Exempel-
vis: ' Några enkin reglor för skogsvård och
sådd iif tkwffr&" av överjägmästare A. P,

Lindqvist T 858 . FontUga iakttagelser etti -

der en resa i Danmark ocb Tyfkiand " av
öweijägmä&aiieG. Segerdahl 1861,' Hand-

ledning i skogsskötsel " av C. A . T. Björk-

man ( jägmästare, senare generaldirektör)
1869 . Gyberg gav 1880 ut en karta som
exempel på hur skogsodling bör utföras ,

Sällskapet satte upp ett pris om 300 rdr
till en lä robok i skogssådd och plantering
för folkskolor. [Der tilldelades jägmästare
C. Sehoug för folkskriften "Handledning
i skogsskötsel ” .

I Vänersborg bildades 1875 ”Småfåglar-

nas vänner” som på sitt program hade
främjande a.v skogssådd och plantering

skulle utföras av skolbarn. De sröd-50m
des av Sä JIskapcr , törsr med 15 kr per år
och frän 1881 med IOO kr. Alla bidrag
drogs in 1905 när skogsvärdstyreIsen tog
over.

Hushå llningssällskapet lämnar över
År 1905 bildades skogsvårdsstyreIser i
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sa ITU tiga läo, som tog över den skogliga
verksamheten, Älvsborgs l ä ns Hushåll-
ningssällskaps skogliga historia avslutas
nu med en sammanfattning: "Ä nnu vid
tiden för sekelskiftet bedrevs på flera ställen
ohejdad avverkning matt att något gjordes
fir återvdxr. Insikten om skogens värde
hade dock förmått innehavare av kalmar-
ker att äter göra dem skogbärande, dä ju
tillfälle därtill kostnadsfritt erbjöds dem".

S11 ETI ert gott föredöme omnämns AEc
bå rads skogsodiingsförcning och Väst-
ra Sveriges Skogsmannaförbund , stif-
tat 189C som arbetade Kir bättre skogs-
vå rd och tör att folkskole barnen skulle ha
minst ert plantemigsdag om åren

Frå o 1905 var Hushållningssällskapets
enda skogliga verksamhet en ledamot
och suppleant i skogsvå rdsstyrclscn ,

iå r i stä llet bilda sig en uppfattning ur
verbala beskrivningar av skogst il Istå n-
det.

Lä nsstyrelsen i ÄlysboigS lån skriver
ltSyo, med anledning av att Kronan vill
stänga kronoparken Hal le -Hunneberg
för siättgå rdamas skogsbete, att skogs-
marken på gårdarna var så utarmad art
den ej ens gav tillräck!igt mulbete, var-
för bete på bergen måste medgivas mot
skä lig betalning, "Många hemmans un-
dergång skulle uppenbarligen äventyras, dä
al! utväg att pä annat sätt fä avhjälpa be-
hovet i denna del saknades." Skogarna ut-

armades allt mer, "Allmogens skogar, där
sådana finnes, är hårt medtagna med träd
av endast små dimensioner. "

Den ansvarige jägmästaren i Älvs borgs
län skriver: 'Allmogens skogar, där sädana
finnes» är härt medtagna med träd av en-

dast små dimensioner. Den enskildes häg
för skogsodling är låg. Skogshushållningen
kan i Stort sett rubriceras som hejdlös skogs-
skövlmg, därvid smått som stort- om något
sådant finnes kvar- utan den minsta tanke
på möjligheten av skogens föryngring eller
markens skyddande mot fÖrvildning, ner -
hugges och avyttras, De hopplöst kala mar-
kerna vinna allt större terräng oeh synes ut-
sikterna for framtiden mer än mörk. "

Kyrkohetde Claes Johan Ljungström i
Västra Tunhem skriver på iSSo-ialet att
på slätten var skogen så hä r t medtagen
att den snarare må kallas skogsmark än
skog. Det fanns En fe ens ved for brä nn-
vinsbrä nningen vilket medförde vedstöl-
der frå n bättre lottade grannar. Krono-
parkens "skogsbruk pä förnuftiga grun-
der ” var ett exempel för pastoraret, dä r
skogsodlingen tagit god fart. Plantorna

När vi nu blickar tillbaka på de första
trevande försöken att återbeskoga södra
Sverige* förundras vi kanske mest över
att, trots de redovisade blygsamma re-
sultaten, ett par decennier senätc prak-
tiskt taget all skogsmark var undet pto-
duketon. Det som hä nde i södra Sverige
har av gästande skogsmän beskrivits som
ett mirakel 1 ordet mirakel hgger n ågot
oförklarligt. Kanske var det dock ” bara*1

skogsmä ns skicklighet och bönders hårda
arbete som förvandlade eit mycket fattigt
land r i l t ett rikt .

Den lokala skogshistorien
i norra Älvsborg
Någon statistik över den skogliga sirua-
tionen frän den hä r tiden finns inte , Man
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rekvirerades frå n skogsskolan på Berga-
gården.

Ar 1SS1 sägs att endast herresäten som
Kobetg och Gtiifsnäs var skörta ratio-
nella men n ä r landstinget köpte Cräfs-
näs 1916 hade förödande huggningar gått

fram* Skogen beskrevs som "heh urbug-
gen med endast kalmark och gleut rester* .

Samma ä r omnämns Väners-

borgs Stad som ett J Öredöine. Den d ä r
anstä llde skogvaktaren Kade ”uppdragit
skog på stadens (huvudsakligen Ursand)
n ästan kaU marker och hunnit så lå ngt
att det mesta av dugliga marker ä r be-

vä.vi Hanterad areal var 7.909 qvadrat-
ref eller 69(> hektar

sen for att "insikten om skogens vård och
värde skulle bibringas befolkningen". Sena -
re ddadcs skogsplantnr ut gratis av hus-
hållningssä llskapet, medan markägaren
lä mnade dagsverken för arbete och h äg-
nad . Nä r kampanjen stabiliserats togs ett

avgift ut för frö odi plantor.
Jägmästare Lindbohm rapporterar

tfiSfti Skogsodlingen ökar, det ä r stor ef-
terfrågan på Irö, skogvaktare anst ä lls på
stö rre egendomar och plantskolor an-
läggs; skogsodlingen .sr å r på egna fötrefc

Men samtidigt: ” Medan skogshushållning-
en sålunda pä mänga hällgär framåt finm
ännu kaImarker ar högSt betydlig ytvidd
för vilka ingentinggäres färderas försättan-
de 1 skoghärande skick och bland jordägare
som ännu httva skog, finm mänga som hän-
synslöst avverka utan att tänka pä uppdra^

gande av ny skog i den bontagnes ställe".
jägmästaren Lars j. Hallgren skri-

ver 1^93: "De åtgöranden„ som för skogs-
odlingens främjande under 1892 1ådragits
hava omfattats med särdeles stort intresse.
Ej mindre ätt 145 rekvirenter hava inkom-
tmt med begäran om plantor och skogs frö
samt deföis biträde av skogtpiuntörer."

Till dessa rekvlrcnter, som för det mes-
ta var ägareav mindre fastigheter, torparc,
soldater m,fL, utlä mnades över 100.000

2-5-å riga plantor av gran, tall , si Ivergran,

bergia II, Lärk, ek, alm, björk , bok, lönn,
ask, kastanj, poppel, pil, apel och pä ron .

Vidare användes till sådd över 50 kg tall -
och granfrö. Omkring 185 hektar skogs-
odlades och dä rutöver planterades pryd-
nads,träd vid gårdarna. Arbetet utfördes
under ledning av tre skogSpläTltÖfCr,

Hallgren fortsätter; 7 allmänhet synas
de hemmansägare och andra personer, yil-

Skogen kommer
äter pä bondens mark
Omkring r 88o beslöt hushållningssä ll-
skapet och landstinget i Älvsborgs lä n
att satsa på en mlensiv skogsodlitlgs-
kampanj, De saknade emellertid skog-
lig sakkunskap. Den enda som fanns var
hos Domä nverkets skogsförvaltningar,
dä r utbildade jägmästare odi kronojäga-
re under årtionden skaffat sig erlärenbet
av skogl ig restaurering. I lunnebergs revir
erbjöds atr som "entreprenör" ansvara för
kampanjen i Vä ne, llundre, Bjötke, A le
och Vätle h ä rader.

Motståndet var till en början stort. Ln
klipsk jägm ästare, Ernst J. Lindbohm,

fick d ä idén att gå "kjolvägen”. Kunde
han väcka intresse för trädplantering hos
kvinnorna borde dessa kunna påverka
mä nnen till en positivare attityd .

SkogsodUngskannpanjen skedde i två
etapper, hörst delade man ut och plante -

rade frE ä kt- och prydnadsträd kring hu-
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ina sorgliga förhållanden som förut och
kan endast betecknas som skävling med
ringa eller mgen tanke pä skogens föryng-

ring '. fcfäsia år sägs: "Utsikterna att ge-
nom naturlig föryngring erhälla skogsåter-

växt bliva allt mindre, dä avverkningarna
numera nedgått i de medelålders och yngre
bestånden . Fruktan för tillämpningen av
den nya skogslagen tycks också sätta fart i

skövlingeny"

I samma rapport uttrycks liven tvi-
vel om skogsråidsstyreUemas förmåga:
' Skogsku!turemds målsmän' lyckat mera
lägga an pä att s.k, skogskulturer utföras
änatt de utföras sä att skogsväxt därav kan
påräknas.Att utan markens föregående be-
redning pir skogsfröets emottagande, utsän-
da 100-tals folkskolebarn att ä ljung- och
gräshunden kalmark utströ massor av det-
ta dyrbara frö. måste väl rubriceras såsom
ren 'humbug’.

ka hava minsta tillgängen på skog, i första
hand hysa intresse för skogsodlingen och be-
aktansvärd är den håg, som allt mer yppas
för att med prydnadsträd omgiva bonings-
husen, vilket av försköningsåtgärder även i

andra hänseenden samt åt landskapet giva
ett tilltalande prägel av hemtrevnad och
välmåga.

/ en avlägsen framtidt vilken man ma
hoppas ej skall ligga alltför avlägsen , torde
dessa genom många år vidtagna åtgärder-
na. förut kala marker ha vunnits for skogs-
hord och som då även insikten om skogens
värdesamt sätten för dess rationella avverk-

ning jörefinnas.
"

Hallgren avslutarsin rapport: Priset pä
skogs frö och tillfölje därav även pä plantor,
har under de senare åren stigit i en sådan
grad, att kulturerna hhva allt kostsammare
och slutligen tordegöra det ekonomiskt nöd-
vändigt au , om än med en tidsförlust av 10

till JJ år, hta till skogens naturliga föryng-

ring där sådan är möjlig."
Tänk vad de hundra å r gamla slutor-

den är aktuella i dag!

Men en ljusning skotyjes
Jägmästare Carl Al Stenberg säger 19oB:

" Fyvärr utplockas genom planlösa bind-
ningar i förtid de växtligaste tråden, va-
rigenom glesa och lockiga bestånd upp-
komma, där tomrummen öro otillräckliga
för att medgiva uppkomsten av återväxt” .
I n ästa metung följer dock t "Nekas kan
emellertid ej att en tendens ait bättre än
förr tillvarataga skogskapitalen börjar visa

1tig även bland allmogen. Intresset för skogs-
odling är livligt, uppmuntras än ytterligare
av länets skogsvårdstyrelse, vilkens beröm-
värda iver i denna viktiga fråga dock ännu
ej synes hunnit omsättas i fullt praktiska
former.”

Vid denna rid i nträder en tydlig vä nd-
ning, E fortsättningen rapporteras visser-

Problemen var fortfarande mänga
Efter skogsvå rdstyrelsernas tillkomst
1905 övergick verksamheten med deEi
.skogliga restaureringen till denna ot-
ganisatlon, f ortfa rande hade dt »ek Do-
m ä nverkets förvaltare uppdraget att å rli -

gen rapportera om tillståndet på enskilda
skogar. Magra citat ur t leras rapporter be-

skriver situationen Och utvecklingen un -
der skogsvå rdsstyreIscrnas och 1903 å rs
skogsvå rdslags första tid.

Jägmästare Hallgren skriver 1904:
"Hushållningen eller rättare misshushåll-
ningen å de enskildas skogar företer sam-
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ligen nni skogarnas dåliga tillstånd, råtn
de positiva ordalagen dominerar allt mer,
7äUmänbpt sörjs dock på ct! omsorgsfull )

sätt för återväxten. I och för dessä Perkar
ock länets skogscardsstyrehe s ytineriigCU
kraftigti om Het dock mätte sägas alt den-

na styrelse ofa förfogar över för fä duktiga
skogp/ä filörer. J'

Både bonden och skogst jiins re nian nen
iick ert a Ur bättre grepp om den dagli-
ga restaureringen. Men det skulle dröja
en bit in på igjo-talet innan kampanjen
kunde sägas vara avslutad - Oå var i stort
SELL svensk bondeskog i full produktion.

blev jordbriston allt störte > tfädeipebo-
dctT allt kortare och ull slut brä nde man
så ofta act ljungheden bildades. Denna
brist pä och förödelse av odlingsmark
var en av de största orsakerna till emi-
grationen,

( ienom Hängivet arbete lyckades träg,

na skogsmä n vä nda det från början Håo
da mors ränder mor an plantera de för-
ödda markerna med 1rots emigra-
tionsr idens apati väcktes bondens insikt
om skogens v ä rde. Trots au han med ti-
den allt mer (ick bestrida kosli läderna
för återbeskogningjen fanns drivfjädern
till de personliga insatser och ekonomis-
ka uppoffringar som krävdes för arr plan-
tera ny skog.

För oss sena tiders människor kan t]et
te sig märkligt att förra sekelskiftets fat-
tiga bönder kunde motiveras till dessa in-

satser, Investering i skörd om hundra ä r
har alltid varit ett vågspel . Inga kalky-

ler kunde ännu visa ätt skogsplantering
skulle bli lönsam och en eventuell vinst
skulle ju först komma deras barnbarn till
del. Andå planterade man och skapade de
skogar som i dag är underlaget för rart väl-
stånd.

Några reflektioner
Som jag framhållit i bakgrundsbeskriv-
ningen är kunskapen om skogstil !siandet
i Sverige for 100 år sedan ringa. Der finns
ett: kä nslomässigt motstånd mot att tä n-
ka sig att der nu skogrika södra Sveriges
skogsmark i siort sett utgjorde restskogar.

I rasmarker och ljunghedar,
kn av de främsta orsakerna till skogs-

förödelsen i söder var svjsdjebrubet. Det
krävdes s Länd ig t nya marker nä r de gam-
la var utarmade. Med den under 1800-
talet mer ä n fördubblade befolkningen
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