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Ekologi, naturskydd och skogsbruk
under Darwins århundrade

aturvetenskapens utveckling nyttokulturen och merkantilismen un-
med tonvikt på ekologin samt der 1700-talet ersattes successivt av ro-
skogsutnvttjandet under 1700- mantik och liberalism. Romantiken var

talet behandlades i sällskapets årsskrift en reaktion mot upplysningen med dess
2004. Denna uppsats ä r en fortsättning betoning av vetenskap och förnuft, och
på samma tema. Den skildrar ekologi-
vetenskapens framsteg under 1800-ta-
let, och dess eventuella inflytande på det
praktiska skogsbruket och på det fram-
växande naturskyddet. Även olika idé-
strömningars och annan kulturell påver-
kan på forskning, skogsnä ring och natur-
skydd diskuteras med syftet att ge en bre-
dare aspekt på orsakssammanhangen.

blev därför ett hot mot den objektiva na-
turvetenskapen. Liberalismen frigjorde
initiativförmåga och produktionsresur-
ser, och var drivkraften bakom skogsin-
dustrins starka expansion under 1800-ta-
lets andra hälft.

Man kunde tänka sig att naturveten-
skapliga forskare inte lät sig påverkas av
filosofiska strömningar. Så var emeller-
tid inte fallet. Två av dåtidens framståen-
de svenska botaniker, Carl Adolf Agardh
(1785-1859) och Elias Fries (1794-1879),
utformade var och en sin egen naturfilo-
sofi i romantisk anda (Frängsmyr 2000).

Naturvetenskapen går
från romantik till realism
Nya idéer strömmade genom Europa
under 1800-talets början. Upplysningen,
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Gemensamt var flykten till en skön och
fulländad vä rld bakom den vardagliga
tillvaron.

De båda forskarnas naturfilosofi hind-
rade dock inte, att Agardhs kartläggning
av algerna och Fries verk om svampar och
lavar gav viktiga grundkunskaper för den
ekologiska forskningen. Båda misslycka-
des dock med att åstadkomma ett natur-
ligt system för arterna, eftersom de ut-
gick från en föga vetenskaplig naturfilo-
sofi som hade rötter i antiken.

Ekologins vetenskapsområden
Ekologivetenskapen fick en allt bätt-
re grund och struktur genom framsteg
inom nya forskningsområden, främst
evolutionslä ran. När Charles Darwin
lade fram sitt verk etablerades detta om-
råde som vetenskap, efter att ha dvalts i
en naturfilosofisk sfär sedan antiken. Be-
tydelsefulla rön gjordes också inom ke-
min, geologin, markläran, växtfysiolo-
gin, växtgeografin m.m.

Kemi
Under slutet av 1700-talet hade gjorts be-
tydande landvinningar inom kemin, så-
som upptäckten av syret, fotosyntesen
och vattnets sammansättning. Framste-
gen inom kemin fortsatte, och den svens-
ke kemisten Jacob Berzelius (1779— 1848)

Forskningens villkor
Forskarna påverkades alltså mer eller
mindre av religion, tidsanda och idé-
strömningar. Ofta verkade detta begrän-
sande på forskningen, liksom bristen på
penningmedel och avsaknaden av insti-
tutioner för forskning och utbildning.
Många forskningsresor utfördes dä rför
på privat initiativ och betalades av den
resande. Det internationella forskarsam-
arbetet var dä rtill oorganiserat.

Under 1800-talet förbättrades så små-
ningom forskningens villkor. Internatio-
nella naturforskarkonferenser började ar-
rangeras. Det första stora mötet ägde rum
i Berlin 1828 med Alexander von Hum-
boldtsom organisatör. Å r 1839 hölls i Gö-
teborg det första skandinaviska natur-
forskarmötet. Vid universiteten i Uppsa-
la och Lund samt högskolan i Stockholm
stärktes forskningen, liksom vid Karolin-
ska institutet och Naturhistoriska Riks-
museet. Någon organiserad forskning
om skog förekom inte. Jacob Berzelius, 1779-1848.

Källa W-a (Wikipedia).
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stod för några av de mest
betydande. Han upptäck-
te grundämnena cerium, se-
len och torium samt införde
ett nytt kemiskt teckensys-
tem, vilket gav kemisterna
ett gemensamt internationellt
språk. De romantiskt inspi-
rerade forskarna fick en stark
kritiker i Berzelius, en veten-
skapsman enligt upplysning-
ens ideal, och en av Sveri-
ges internationellt sett mest
framstående kemister genom
tiderna (Frängsmyr 2000).

Glaciär och isälv. Jordarter, sediment, rullstensåsar m.m. bildas.
Breheimsentret, Jostedalen.Geologi och marklära

nya vetenskaper
Den brittiske geologen Charles Lyell
(1797— 1875) lade under 1830-talet fram
teorier om de geologiska tidsåldrarna i
boken Principles of Geologi: Being an At-
tempt to Explain the Former Changes oj
the Earths Surface by Reference To Causes
Now in Operation. Med andra ord säger

om att skapelsen ägt rum endast för någ-
ra å rtusenden sedan.

Även inom kvartärgeologin skedde ett

genombrott efter schweizaren Louis Agas-
siz (1807-1877) studier av glaciärerna i
Alperna. Han drog slutsatsen att nor-
ra halvklotet hade varit täckt av is, vil-
ket han presenterade i ett föredrag 1837
och senare i skriften Etudes sur les glaci-
ers 1840. Studierna förklarade också hur

rullstensåsar och isräfflor bil-

titeln, att han drog slutsatser om de ti-
digare geologiska processerna genom att
iaktta hur de nutida vulkaniska och gla-
ciala processerna förlöpte.

Upptäckten av geologins oerhört långa
tidsskeden kom att starkt påverka Dar-
wins teoribyggnad om den biologiska ut-
vecklingen (Darwin 1859). De långa tids-
skedena var helt enkelt en förutsättning
för att en evolution skulle ha kunnat äga
rum. Lyells teori kullkastade därigenom
de naturfilosofiska och religiösa idéerna

moräner,
dades, och han lade därigenom grunden
till kvartärgeologin. Eftersom man kun-
de studera processerna i nutid gick det
helt enkelt inte att bortse från det man
direkt kunde iaktta vid glaciärer och vid
vulkanutbrott.

Den svenske geologen Axel Erdmann
(1814-1869) tillhörde de forskare som

8



snabbt gav sig i kast med den nya kvar-
tärgeologin. Han tog bland annat initia-
tiv till etablering av Sveriges geologiska
undersökning, och blev dess förste chef
1858. Genom det klassifikationssysten,
som Erdmann utarbetade blev det redan
från början systematik i kunskapsstof-
fet om de olika jordarterna (Frängsmyr
2000).

Justus von Liebig (1803-1873), tysk ke-
mist, som forskade om andra delar av
markläran, visade år 1840 att luftens kol-
dioxid och inte humusen var växternas
kolkälla, samt att markens mineralnä-
ringsförråd bestämde växtproduktionen.
Han klargjorde därigenom två nyckelfrå-
gor inom ekologin.

Liebig, som efterträdde Berzelius som
den ledande inom kemin, fortsatte sina
studier av markens näringsinnehåll, och
ägnade sig också åt växtfysiologi ge-
nom att undersöka växternas näringsbe-
hov och ämnesomsättning. Han var en
av dem som utvecklade marklä ran till
en fristående disciplin under 1800-talet
(Magnusson 2000).
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Växtzoner på berget Chimborazo i Ecuador.
Ritning av Humboldt. W-a.

olika växtsamhällen utbildades under va-
rierande förutsättningar med avseende på
höjd över havet, breddgrad, klimat, jord-
mån med mera (Lund 1998). Han färda-
des över Anderna fyra gånger, och hade
rikliga tillfällen till sådana observatio-
ner. Tydligast kunde han iaktta hur ve-
getationen påverkades av höjden över ha-
vet, och han var en av de första att indela
berg i horisontala växtzoner. Humboldt
lade även in isotermer på kartor för att
underlätta lokalisering av områden med
samma klimatförhållanden, och kunde
därigenom tydligare urskilja sambanden
mellan växtlighet och klimat.

De växtgeografiska studierna redovi-
sade Humboldt år 1805 i Essai sur la géo-
grajie des plantes. Under åren 1805-1834
utgavs den fullständiga rapporten över
expeditionens alla undersökningar, om-
fattande nästan 30 volymer. Humboldt
studerade nämligen liksom Linné ”allt” .

Växtgeografi
Även inom ekologins andra centrala äm-
nesområden fylldes kunskapsluckor ut av
nya rön. Det gällde i hög grad den tys-
ke privatforskaren Alexander von Hum-
boldts (1769-1859) växtgeografiska un-
dersökningar. Under åren 1799-1804 fö-
retog han på egen bekostnad en äventyr-
lig expedition till Syd- och Mellaname-
rika tillsammans med botanisten Aimé
Bonpland. De studerade bland annat hur
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relationen mellan dessa arter, och perio-
diciteten i arternas plantantal från å r till
år under olika klimatiska förhållanden
skulle studeras (Söderqvist 1986).

Från uralstring till mikrobiologi
Inom mikrobiologin studeras organismer
som är osynliga för blotta ögat, mindre
än någon tiondels millimeter, och kräver
teknisk apparatur för att kunna iakttas.
Därav kommer beteckningen mikroor-
ganismer, till vilka räknas bakterier, en-
celliga alger och djur, jästsvampar samt

ibland virus och mykorrhiza.
Långt in på 1800-talet levde det kvar

en gammal uppfattning om uralstring,
nämligen att levande organismer kunde
uppstå spontant ur icke-levande materi-
al. Det kunde röra sig om maskar, flu-
gor och möss som bildades ur orenlig-
het, ruttnande kött och dylikt. Enstaka
naturforskare under 1600- och 1700-ta-
len visade med enkla försök att detta var
fel. Holländaren Anton von Leeuwenboek
(1632-1723), hade till och med observerat
bakterier i ett mikroskop, som han själv
konstruerat.

Louis Pasteur (1822-1895) var emeller-
tid den som definitivt kunde avföra teo-
rin om uralstring. Det gjorde han i ett

antal experiment, vars resultat publicera-
des T 861 (Ekenstierna 2003). I ett av dem
filtrerade han luft som strömmade ige-
nom en plugg av bomullskrut i ett rör. I
mikroskop kunde han sedan observera de
för blotta ögat osynliga kroppar som fast-
nat i pluggen. Därmed hade han visat att
luft innehåller mikroorganismer.

Alexander von Humboldt, 1769-1859.
Porträtt av F. G. Weitsch 1806. W-a.

Förutom botaniska och meteorologiska
studier utförde han geologiska, topogra-
fiska och till och med antropologiska un-
dersökningar (Humboldt 1814).

Humboldt ansåg att naturvetenskapen
skulle stå fri från naturfilosofiska idéer.
Även om han vid allmänna föreläsning-
ar efter resan lä r ha anknutit till natur-
filosofen Schellings tankegångar, uttalade
han emellertid senare, att han som veten-
skapsman var empiriker (Lund 1998).

Hampus von Post (1822-1911) klas-
sificerade bland annat de organogena
jordarterna 1862, men ägnade sig också
åt inventering av växtsamhällen i Skan-
dinavien. Han formulerade tidigt, redan
1846, ett program för växtekologiska stu-
dier, som innebar analys av vilka arter

som vä xte tillsammans under vissa fysi-
kaliska och kemiska förhållanden. Även
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Med Pasteurs experiment hade tagits
ett bestämt steg från filosofi och tro till
en renodlad mikrobiologisk vetenskap.
Mikroorganismernas roll vid uppkom-
sten av sjukdomar preciserades 1884 av
den tyske läkaren Robert Koch (1843—
1910), som konstaterade sambandet mel-
lan en viss organism och en viss sjuk-
dom. Detta innebar ett medicinskt
nombrott, och under det närmaste år-
tiondet kunde ett stort antal sjukdomar
härledas till vissa mikroorganismer, t.ex.
tuberkelbacillen.

en sådan forskning igång, när Forstliga
försöksanstalten etablerades 1902.

Med kemiska analyser och observatio-
ner studerade Miiller huvudsakligen mull
och mår i bokskogar och på hedar, och
beskrev detaljerat dessa humusformers
egenskaper, hur de uppkom samt den på-
verkan de hade på jordlagren. Han för-
klarade att uppkomsten av blekjord ägde
rum genom kemisk vittring. Vidare vi-
sade de kemiska analyserna, att blekjor-
den utan undantag var mycket fattigare
på växtnäring än det underliggande jord-
lagret (Petersen 1991). Miiller undersökte
även daggmaskarnas förekomst i skogs-
marken och deras roll vid mullbildning-
en. Jordmånsundersökningarna redovi-
sade han i Studier over Skovjord som Bid-
rag till Skovdyrkningens Theori 1879.

ge-

Kolets och kvävets

kretslopp utforskas
De båda mikrobiologerna Sergej Vino-
gradskij (1856-1953) och Martinus Bei-
jerinck (1851-1931) lade ytterligare en
grundsten till ekologivetenskapen när de
klarlade mikroorganismernas nyckelroll
för kolets, kvävets, fosforns, svavlets och
järnets kretslopp i naturen. Vinogradskij
upptäckte att det fanns bakterier som
kunde utnyttja den kemiska energin i vis-
sa oorganiska föreningar. Oxidationen av
ammonium, d.v.s. processen nitrifikation
är ett exempel. Beijerinck upptäckte pro-
cessen kvävefixering, och kunde visa att
endast vissa släkten av bakterier kan bin-
da luftkväve i organiska föreningar.

Den biologiska utvecklingen
Under 1700-talet var det en vanlig upp-
fattning att arterna varit oförändrade
från skapelsen, och att denna ägt rum
omkring fyra tusen år f.Kr. Denna ”san-
ning” började dock vid slutet av århund-
radet långsamt luckras upp av nya tankar
om jordens historia, föranledda av bland
annat de ökade kunskaper i biologi och
geologi, som ovan behandlats. Till de
vidgade kunskaperna bidrog alla rappor-
ter frå n forskningsresor världen över samt
de stora mängder växter, djur och mine-
ra ler som hemfördes från dessa resor.

Biologerna fick alltså ett allt större stu-
diematerial till sitt förfogade. Successivt
förstärktes därigenom bilden av naturens

Forskning om skogsmarken
Under 1800-talets senare del grundläde
dansken Peter Erasmus Miiller ”en verk-
ligt vetenskaplig skogsmarksforskning i
Norden” (Tamm 1940). I Sverige kom
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lägre till högre livsformer. Vid den tiden
var detta ännu svårare att acceptera och
mycket mer kontroversiellt än på Dar-
wins tid, eftersom kännedomen om de
geologiska tidsåldrarna fortfarande var
mycket diffus.

Lamarcks huvudfråga i verket Philoso-
phie zoologique 1809 var hur de enklaste
formerna av liv successivt kunnat utveck-
las till en allt högre grad av komplexi-
tet. Han förutsatte att de allra enklaste
formerna av växter och djur hade bildats
spontant, och framförde en teori enligt
vilken utvecklingen dä refter äger rum:

” För det första förstärks och förstoras

organ och kroppsdelar vid upprepat bruk
samt försvagas och eventuellt försvinner
organ om de inte används under en lång
följd av generationer.” De förvärvade för-
ändringar som äger rum under organis-
mernas livstid summeras således från ge-
neration till generation. Lamarck beskri-
ver flera fall av sådana förändringar, ex-
empelvis ” fåglar som vill fiska utan att

behöva väta kroppen, och därför ständigt
försöker sträcka på nacken. Dessa vane-
mässiga ansträngningar — måste genom
tidernas lopp ha resulterat i en anmärk-
ningsvärd förlängning av de strandlevan-
de fåglarnas nackar.”

Lamarck satte på ett modernt sätt in
organismernas utveckling i ett ekolo-
giskt sammanhang, och tillmätte miljön
ett avgörande inflytande på den biolo-
giska utvecklingen. Han drog emellertid
fel slutsatser om själva mekanismen för
nedärvningen. Det konstaterade forskar-
na omkring år 1900, och inte heller nuti-

stora mångfald av arter och av variatio-
nerna inom arterna, vilket stimulerade
till tankar om en biologisk utveckling.
Undersökningar av fossiler visade dessut-
om att det tidigare funnits andra arter av
djur ä n de nu levande. Uppfattningen om
en enda skapelseakt vid en viss tidpunkt
förvisades dä rmed från vetenskapen till
att vara enbart en trosfråga.

Fortfarande var emellertid frågan om
den biologiska evolutionen olöst. Frå-
gan var ju oerhört komplicerad. De fles-
ta naturforskare hade dessutom sin egen
vä rldsbild och sina egna tankar om evo-
lutionen. Några av de mer omtalade är
Erasmus Darwin (1731-1802) och Jean-
Baptiste Lamarck (1744-1829).

Erasmus Darwin var brittisk läkare och
naturfilosofi Han var därtill Charles Dar-
wins farfar. Erasmus tankar om utveck-
lingen var fantasifulla och framfördes
delvis som dikter. Livet hade enligt ho-
nom uppstått i havet, och de första livs-
formerna var så små att de inte ens kunde
uppfattas med mikroskop. Den utveck-
ling som följde hade pågått i miljontals
å r före människans tillblivelse.

Lamarck var först med
en helhetssyn på evolutionen
De mest kompletta utvecklingsteorierna
före Charles Darwins lades fram av frans-
mannen Jean-Baptiste Lamarck, professor
vid Museum d 'histoire naturelle i Paris.
I verket Recherche sur l 'organisation des
étres vivant 1801— 1802 framlade han sin
idé om att det skett en utveckling från
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Tranor är exempel på hur fåglar enligt Lamarck förvärvade sina långa halsar. Foto Gösta Eriksson

da genetiker har upptäckt någon process
som möjliggör en sådan ärftlighet (Fa-
gerström 1999).

det nästa skrattretande att jag en gång
tänkte bli präst.”

Under hela sin ungdom hade han dock
odlat sitt intresse för naturvetenskap, och
detta befästes på ett avgörande sätt när
han studerade Alexander von Humboldts
skildring av resorna i Latinamerika. Det
gav honom den första skolningen i eko-
logiskt tänkande, och inspirerade honom
till att år 1831 anta ett erbjudande om
delta en världsomsegling på fartyget Be-
agle. Darwin var då endast 22 och far-
tygschefen 26 år. Det blev fem år av in-
tensiva naturiakttagelser.

Nä r fartyget anlände till Kap Verdeö-
arna hade Darwin även hunnit läsa vän-
nen Charles Lyells nyutkomna Principles

Darwins utvecklingslära
förändrar världen
Det var Charles Darwin (1809-1882),
som lade fram den första hållbara evo-
lutionsteorin. Darwin hade först stude-
rat medicin, men avbrutit studierna och
övergått till teologistudier för att bli präst.
Därefter var det emellertid slut även med
de teologiska ambitionerna. I sin själv-
biografi skriver Darwin (1887) sjutton
år efter utgivningen av utvecklingsläran:
” Med tanke på de våldsamma angrepp
som de ortodoxa har utsatt mig för ä r
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byggstenar till evolutionsteorin. Oarna
utgjorde ju ett relativt nybildat landom-
råde. De äldsta öarna tillkom för sju mil-
joner år sedan, och de yngsta var endast
700.000 år gamla. De ligger också isole-
rade 1.000 kilometer från närmaste fast-
land, som ä r Ecuador. Darwin identifie-
rade bland annat tretton arter av finkar,
som skilde sig väsentligt från varandra
till utseende och levnadsvanor och från
finkarna på fastlandet. En art levde på frö
och nötter på marken och hade näbbar
som nötknäppare, medan en annan art

med vassa smala näbbar vistades i träd-
kronorna och livnärde sig på insekter etc.
Orsaken var att när finkarna anlä nde till
de nybildade öarna fanns få konkurrenter
om livsutrymmet, och de hade möjlighet
att diversifiera sig i de biologiska luckor
som fanns.

of Geology, och var därmed väl förberedd
för sina forskningsuppgifter. Hans teorier
om evolutionen kom i hög grad att bygga
på Humboldts och Lyells forskning (Dar-
win 1887).

Resan gick vidare till Rio de Janerio,
där Darwin vistades två år i omgivning-
arna med insektssamlande, fossilutgräv-
ning och praktiska studier av de nämnda
forskarnas vetenskapliga rön.

Från Argentina och sedan Eldslandet
gick fä rden utefter Sydamerikas västkust,
där han fick uppleva en jordbävning och
iaktta hur ny mark steg upp ur vattnet —
en illustration till Lyells upptäckter. Vis-
telsen på Galapagosöarna förstärkte in-
trycket av de våldsamma krafter som om-
danat jordklotet och utrotat många arter

och givit plats för nya.
Galapagosöarna torde ha varit det

bästa studiematerial Darwin kunde tän-
ka sig, och studierna gav honom viktiga Om arternas uppkomst

Darwin presenterade sina slutsatser om
evolutionen i verket On the Origin of
Species by Means of Natural Selection or
The Preservation of Favoured Races in the
Struggle for Life, som han publicerade
1859. Han använde nämligen mer ä n
tjugo år efter hemkomsten för ytterliga-
re praktiska studier och för finslipning
av teorierna, som han också diskuterade
med de många framstående vetenskaps-
männen i sin bekantskapskrets (Darwin
1887). Hans huvudtes var att den biolo-
giska utvecklingen skett från en enda el-
ler ett fåtal ursprungliga organismer, och
genom ett successivt urval av individer
som varit bäst anpassade till miljön.
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Han återkommer till denna tes ur olika
synvinklar: ”Allt detta är-en oundviklig
följd av kampen för tillvaron. — Denna
princip, som innebär att varje gynnsam
förändring bevaras, hur obetydlig den än
må vara, har jag kallat det naturliga urva-
let '. På detta sätt uppstår så småningom
nya arter. Även instinkterna ingår i den-
na process genom att de "gradvisa föränd-
ringarna ackumuleras i en riktning som
är fördelaktig för djuren” . Dessa urvals-
mekanismer, skriver Darwin, har skapel-
seläran inte några som helst möjligheter
att förklara.

vem som först lade fram den moderna
O

evolutionsläran. Aret därpå utkom Dar-
wins huvudbok On the Origin ofSpecies,
och han blev därmed den ledande evolu-
tionsteoretikern. Wallaces teorier tillför-
de i stort sett inget nytt till utvecklings-
lä ran. Vä rdet av hans insatser kan anses
vara att ännu en fritt tänkande forskare
ställde sig bakom den nya läran.

Mottagandet
Charles Darwins utgivning av verket On
the Origin of Species 1859 är den hittills
största naturvetenskapliga händelsen i
historien, och den blev en vattendelare i
naturvetenskapen. Man kan tala om före
och efter Darwin. Den nya utvecklings-
lä ran, eller evolutionsteorin om man så
vill, ändrade i grunden förutsättningar-
na för forskningen inom biologiska äm-
nen, inte minst inom syntesämnet eko-
logi. Den påverkade också religionstän-
kande och naturfilosofi, och har svssel-

*

satt mä nniskors tankar om tillvaron allt
sedan den blev allmä nt känd.

Mottagandet och acceptanscn av Dar-
wins teorier var av största betydelse för
utvecklingstakten i naturvetenskaperna.
För många torde Darwins teorier om den
biologiska utvecklingen ha kommit som
en brutal överraskning. Både forskare
och lekmä n hade ju fångats av roman-
tikens idealiserade världsbild, där kam-
pen om liv och död knappast hade nå-
gon plats.

Det utbröt ofta hetsiga diskussioner ef-
ter publiceringen, men Darwin höll sig
avvaktande. Andra stred för hans sak,

Dramatik kring publiceringen
oAr 1858 erhöll Darwin från den yngre
kollegan Alfred Russel Wallace ett brev
och en uppsats med titeln On the Tenden-
cy of Varieties to depart from the Original
Jype indefinitely med en önskan om att
den granskades och publicerades. Walla-
ce befann sig i den malajiska övärlden på
sin andra långa resa för att samla natu-
ralier. Då, ett å r innan Darwin ämnade
publicera sitt stora verk, presenterade han
en utvecklingsteori som i stort sett sam-
manföll med Darwins.

Brevet frå n Wallace är försvunnet, och
det finns vissa oklarheter om vad som
hä nde (Sjöberg 2002). Darwin överväg-
de till och med att inte publicera sitt sto-
ra verk. Efter att ha rådgjort med bland
annat Charles Lyell lät emellertid Dar-
win publicera Wallaces artikel tillsam-
mans med ett utdrag ur sin komman-
de bok i Journal of Linnean Society 1858
(Darwin 1859). Det blev ingen strid om
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vid Harvard University är cn av 1900-ta-
lets mest inflytelserika evolutionsbiologer.
Han bedömde Darwin och hans verk i en
föreläsning i samband med mottagandet
av Crafoordpriset i biologi i Stockholm:
” Ingen biolog har åstadkommit en större
och mera djupgående förändring i män-
niskors verklighetsuppfattning och tän-
kande än Charles Darwin. Darwins insat-
ser ä r synnerligen mångfacetterade men
kan hänföras till tre olika överlappande
områden: evolutionsbiologi, vetenskaps-
filosofi och världsåskådning”. ” Darwins
evolutionsbiologi ” säger han vidare, ” ä r
numera accepterad av så gott som alla
evolutionsbiologer.”

I efterskriften till den svenska uppla-
gan av Darwins Om arternas ursprung
skriver Torbjörn Fagerström (1999), pro-
fessor i ekologisk teori, att ingen annan
rivaliserande teori har kunnat hota dar-
winismen. Däri ligger teorins storhet.
Han tillägger: ”Även om Darwins ver-
sion av utvecklingsläran alltså i sina hu-
vuddrag kommit att bli allmänt accepte-
rad inom biologin, har naturligtvis också
nya pusselbitar tillkommit. I många avse-
enden har dessa inneburit ytterligare stöd
för hans teori.”

Det ”charlataneri” , som förekommer
utanför evolutionsbiologernas kretsar
oroar emellertid Fagerström: ” Darwins
teori förblir ännu efter mer än hundra
år ständigt ignorerad, feltolkad och miss-
tä nkliggjord. — Varför kan man fritt upp-
finna hypoteser utan att behöva bekymra
sig om de är rimliga ur evolutionsteore-
tisk synvinkel?”

J

främst rektorn vid Londons universitet,
Thomas Henry Huxley (1825-18095), som
” vann” ett mycket omtalat meningsutby-
te med biskopen i Oxford om den nya
utvecklingsläran i början av år 1860. Bi-
skopen lä r ha frågat Huxley om han var
slä kt med aporna på sin farfars eller på
sin mormors sida, varpå Huxley svarade,

att om han fick välja mellan att ha en apa
till farfar eller en högt begåvad man med
stora tillgångar och stort inflytande, som
använde dessa gåvor och detta inflytande
till att sprida löje över en allvarligt syftan-
de vetenskaplig diskussion, så skulle han
tveklöst välja apan (Uddenberg 2004).

I Sverige anslöt sig forskarna vid Ve-
tenskapsakademien tidigt till darwinis-
terna, och på 1880-talet hade flertalet
naturforskare accepterat Darwin, men
det rådde ä nnu inte fullstä ndig consen-
sus inom forskarvärlden om hans lä ra
(Frängsmyr 2000). Omkring 1940 hade
forskarna uppnått samförstånd om att

man även skulle ta hänsyn till att det för-
kommer språngvisa förändringar av arvs-
anlagen (Mayr 2000).

Acceptansen av Darwins
teorier vid 2000-talets början
Det mest omtalade motståndet mot ut-
vecklingsläran har förekommit i USA.
Enligt Dag O. Hessen (1998) säger näs-
tan hälften av USA:s befolkning nej till
darwinismen vid slutet av 1900-talet. Det
överstä mmer med en serie Gallupunder-
sökningar utförda i USA, den senaste å r
2001 (Quammen 2004).

Ernst Mayr (2000), professor emeritus
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Efter Darwin
- ekologi kontra naturfilosofi.
Zoologiprofessorn i Jena, Ernst Haeckel,
anses ha infört beteckningen ekologi å r
1866 och även definierat den nya disci-
plinen ekologi. Det dröjde dock till om-
kring sekelskiftet innan vissa botaniker,
bland andra svenskarna Henrik Hessel-
man och Rutger Sernander, började an-
vända termen ekologi (Söderqvist 1986).
Under 1910- och 1920- talen blev det
allt vanligare bland botaniker att använ-
da denna beteckning på sin forskning,
och även zoologer började vid den tiden
betrakta sitt område som ekologi. Defi-
nitionen av ekologi behandlades i upp-
satsen Ekologi och skogsanvändning under
Linnés århundrade i årsskriften 2004.

Orsaken till den långsamma utveck-
lingen var att det saknades många pus-
selbitar i syntesämnet ekologi. Darwins
evolutionsteorier, som är en av grund-
stenarna i ekologin, diskuterades länge
bland forskarna, och det tog tid att för-
stå, acceptera och tillämpa teorierna. En
annan grundsten är Mendels ärftlighets-
lagar, som inte uppmärksammades för-
rän vid 1900-talets början.

Utvecklingen inom ekologin kan man
följa genom att studera några av de tongi-
vande vetenskapsmännen, tysken Haeck-
el, dansken Warming, amerikanen Fre-
dric Clements och britten Arthur Tansley.
Då uppsatsen avser 1800-talet, behandlas
här endast de två förstnämnda.

Om vissa av dagens kulturdebattörer
skriver Fagerström vidare att de anser de
evolutionsbiologiska aspekterna på män-
niskan irrelevanta: ” biskopen av Oxford
och hans kollegor har ersatts av ett nytt
prästerskap bestående av samhällsdebat-
törer av olika schatteringar, vilka dock i
retorisk tomhet och uppblåst okunnighet
sällan stå r prelaten i Oxford efter.’’

I Sverige förklarar ärkebiskop KG Ham-
mar att kyrkan inte har något problem
med Darwin: ” han har hjälpt oss med
att tala om hur det gått till. — Den som
har problem är den som låst upp sig i
bokstavlig sanning i de religiösa texterna’
(Fornling 2005).

Ernst Haeckel
Haeckel utförde undersökningar omÄrkebiskop KG Hammar. Foto Pär Fornling.
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de huvudsakligen växtgeografi, och var
en betydelsefull efterföljare till Alexan-
der von Humboldt. Liksom denne hade
Warming företagit omfattande studiere-
sor, för Warmings del till Brasilien, Grön-
land och Norge.

En av den ekologiska växtgeografins
centrala uppgifter låg enligt Warming
(1895) i undersökningar om växternas

morfologiska (yttre byggnad) och anato-
miska anpassning till olika miljöer, så-
som mängden ljus, värme, näring och
vatten: ” varje art måste till sin yttre och
inre byggnad vara i harmoni med de na-
turförhållanden under vilken den lever.”
En annan uppgift var att studera varför
växterna slutit sig samman till växtsam-
hällen, och varför de utvecklat vissa egen-
skaper i olika miljöer.

Det nya grepp på forskning om växt-
samhällen, som Warming anlade, var ett

naturligt och i lä ngden oundvikligt led
i ekologins framväxt. Han hade tillgång
till Darwins evolutionsteorier i motsats
till föregångarna, och kunde arbeta in
dessa teorier i sin forskning. Han tillhör-
de även den grupp ekologer som tidigt
beaktade det lägre djurlivets betydelse
för marktillståndet. Han uttalar också
att det finns få platser på jorden där inte
människans ingrepp påverkat växtvärl-
den direkt eller indirekt.

Genom sitt angreppssätt åstadkom
Warming den andra stora syntesen inom
ekologin genom att beakta bland annat
växternas evolutionära anpassning till
miljön. Den första moderna syntesen
hade utförts av Alexander von Humboldt

ryggradslösa djur, men var även opini-
onsbildare. Hans verk Natiirliche Schop-
fungsgeschichte — Naturlig skapelsehisto-
ria — som först utkom 1868, var delvis
ett enda långt försvar för Darwins evo-
lutionsteori. Betydelsefull är också hans
definition av ekologi som fortfarande stå r
sig: ” der Wissenschaft von der Oecno-
mie, von der Lebensweise, von der äus-
seren Lebensziehungen der Organismen
zu einander”.

Emellertid vidgade han definitio-
nen till att gälla alla miljöförhållanden
i tillvaron, och han såg också framför
sig en vä rldsomfattande enhet av orga-
nismer (Worster 1994). Detta var minst
sagt högtflygande slutsatser. Haeckel har
därför kritiserats för sina överdrifter, och
den blandning av vetenskap, filosofi och
politik, som ingå r i hans idéer. Exempel
pä detta ä r nä r Haeckel (1902) talar om
en djupare ordning som omfattar hela

universum” . Ett annat är ” naturen själv
var en väl avvägd och enhetlig organism,

som inte bara omfattade det fysiska utan

även det andliga”. Budiansky (1995) kon-
staterar: ” Vad detta än var, så inte var det
vetenskap”. Ekologihistorikern Donald
Worster är mildare i sin kritik, och me-
nar att Haeckel öppnande fältet för ekolo-
gin, och att sedan en förtrupp av ekologer
utformade "konturerna för den moderna
disciplinen ekologi ”.

Ekologisk växtgeografi
Den danske botanisten Eugenius War-
ming (1841-1924) var en av pionjärerna
inom växtekologin. Warming studera-
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och Göran Wahlenberg (1780-1851), när
de studerade växtsamhällen och växtgeo-
grafi, och påvisat växternas påverkan frän
mark- och klimatfaktorer. De anses vara
växtgeografins grundare. Som exempel
på Wahlenbergs studier kan nämnas hans
uppdelning av Lappland i växtregioner
med hänsyn till höjd över havet, luft-
temperatur, marktemperatur samt kli-
matet och dess 'växtkraft ”.

förutom tyskar även danska skogvaktare
och jägmästare (Sundberg 2001).

Georg Ludvig Hartig (1764-1837) och
Heinrich Cotta (1763-1844) var två fram-
trädande tyska skogsmän, som med sina
skogsskötselprinciper påverkade försöken
att införa ett ”ordnat’” skogsbruk i Sverige
under 1800-talet. Det senare är utförligt
analyserat av skogshistorikern Per Elias-
son (2002). Hartigs skogshandbok ” ”An-
weisung zur Holzzucht fur Förster” kom
ut år 1791.1 boken behandlas trädslagens
produktion på olika marker, det ordna-
de skogsbruket med å rshyggen, sådd och
plantering, hög- och skottskogsbruk, dif-
ferentierade gallringsintervaller om 3-20

år m.m. (Hartig 1860).

Skogsvetenskap, skogsbruk
och ekologi under 1800-talet
Det bör inledningsvis nämnas att i denna
uppsats används begreppet skogsveten-
skap som beteckning på tillämpningen
av de grundläggande naturvetenskaperna
på skogen som ekosystem och på skogens
utnyttjande.

Det tyska skogsbruket var under 1800-
talet en förebild för den svenska skogs-
undervisningen. I Tyskland låg nä mli-
gen skogsvetenskapen tidsmässigt långt
före den svenska. Redan under 1800-ta-
lets första årtionden etablerades en högre
skogsutbildning på universitetsnivå. Den
högre standarden på den tyska skogsut-
bildningen lockade svenska skogsmä n.
Samtliga direktörer vid Skogsinstitutet
hade gjort studieresor till Tyskland eller
bedrivit studier vid någon av forstakade-
mierna dä r (Fnander 2000).

Tyska lä roböcker användes vid Skogs-
institutet och skogsskolorna, och vid
gods- och bruksegendomar i södra hälf-
ten av landet anställdes tyska jägmästa-
re för att lä ra upp de egna skogvaktar-
na. Vid slott och gods i Skå ne anställdes

Georg Ludwig Hartig grundade en av de första
skogsskolorna, en "Meisterschule", i Dillenburg,

där han verkade 1797-1806.
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Även om det saknades en etablerad
skoglig forskning i Sverige utfördes en-
staka vetenskapliga studier av enskilda
personer på uppdrag av Domänverket el-
ler på eget initiativ. Till dessa hörde un-
der 1800-talets senare del C. G. Holmerz
och Jborsten Örtenblad (1886), vilka ut-
förde undersökningar om tillväxt, träd-
slagsdynamik och föryngringsförhållan-
den i Norrlands och Dalarnas skogar.
Albert Nilsson, lektor vid skogsinstitutet,
studerade skogliga växtsamhällen och
föryngringsförhållanden på olika marker
och effekter av bränder.

Ett för tiden ovanligt privat initiativ
tog skogsbolaget Mo och Domsjös direk-
tör Frans Kempe, när han 1895 inrättade
en biologisk forskningsstation. Den fö-
restods en kort tid av botanisten, senare
professorn, Axel Lundström med uppgift
att genom försök utreda livsbetingelserna
för skogsträden och vilket inflytande av-
verkningssätt, jordbearbetning, dikning,
bränder, betning m.m. hade på skogarnas
utveckling (Söderqvist 1986).

drag. Det innebar dock inte att det inte
skedde någon kunskapsutveckling vid
Skogsinstitutet utöver undervisningen.
Direktören skulle enligt stadgarna 1828
bedriva allmän kunskapsförmedling till
skogsbruket genom publicering av ” tjän-
ligaskrifter” samt följa skogshushållning-
ens framsteg i Sverige och utomlands.

Vi skall nu se hur af Strö?n, som var
den förste och Holmerz som var den sis-
te direktören under 1800-talet, fullföljde
uppgiften att publicera tjänliga skrifter.
Det gör vi genom att granska af Ströms
Handbok för skogshushållare 1830 och
Holmerz Handledning i skogshushåll-
ning 1879. Genom att även behandla C.
L. Obbarius Skogsnaturläran 1857 kan vi
få en uppfattning om 1800-talets skogs-
biologiska kunskapsbank. Vid genom-
gången av böckerna läggs tonvikten på
de skogsekologiska frågorna och skogs-
skötselns påverkan på miljön.

Skogslärobok med
modern kunskapsstruktur
Israel Adolf af Ström (1778-1856) utförde
ett pionjä rarbete genom att introducera
trakthyggesbruket i Sverige och få detta
godkänt som norm för statsskogsbruket.
Det var resultatet av ett idogt arbete med
att förbättra skogshushållning i landet, af
Ström hade ingen formell skoglig utbild-
ning. Någon sådan existerade inte i Sve-
rige förrän han själv blev chef vid det ny-
bildade Skogsinstitutet 1828.

af Ström gav ut den första upplagan
av sin handbok 1822. I den andra upp-
lagan 1830, som här skall behandlas, har

Kunskaper om skog och
skogsbiologi under 1800-talet
Det krävdes speciella förutsättningar be-
träffande kompetens och organisation för
att kunna tillämpa de naturvetenskapli-
ga upptäckterna. Eör skogsbrukets del var
problemet att någon organiserad skogs-
forskning inte förekom under 1800-talet.
Hur skulle då de allmänna forskningsrö-
nen tas om hand och föras ut till praktisk
tillämpning? Skogsinstitutet hade nämli-
gen ursprungligen inget forskningsupp-
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han arbetat in de "uppfinningar, hvilka
jag under en på Kongl. Maj:ts Nådiga be-
fallning och bekostnad år 1824 i Tysk-
land företagen resa kunnat finna för Sve-
rige användbare och nyttige."

I inledningen uttalar af Ström (1830),
att skogshushållningens mål är att "fram-
bringa - - den tjenligaste och största ut-
hållande avkastning, samt skogens för-
delaktigaste användning. Han ville så-
ledes införa både en uthållighets- och en
lönsamhetsprincip i skogsbruket. Den se-
nare principen innebär att man inte skall
lägga ner högre kostnader på skogsvårds-
åtgärder ä n vad som är ekonomiskt berät-
tigat. Det resonemang han för om detta
liknar det, som ägde rum nä r 1948 års
skogsvårdslag förbereddes och antogs.

af Ström hade studerar det tyska skogs-
bruket, och bedömde att skogarna skulle
ge dubbelt så stor avkastning ”om trakt-
huggning infördes i stället för blädning”
och "om de så kallade hjelpgallringarna
ordentligen förrättades". Övriga skogs-
områden skulle fredas mot svedjning och
blädning.”

Tillämpad ekologi
T ill ledning för gallringarna upprättade
af Ström en växttabell för varje trädslag
på marker av olika bördighet. Tabellen vi-
sade volymproduktionens utveckling an-
given vart tionde å r. Den innehöll också
en rekommendation om lägsta stamantal
per tunnland vid olika ålder. Det var så-
ledes både en produktionstabell och en

5f7kc/ da/e// /<>r
ttJvtM / r e /t / a je rt /atåsttrs /öre/iy/eJ me/ sJiyetne/e å/f/er for / varje JO Ja / ar jrav oe/ mee/ aeJ 10 ti//

</ </< / iUV året, Sei /nJ </el av /a/ Jråt/ so / / t /öra jtst ttaS /tå / varje rett s/ eejs /ttetr/ f e /st ,/oaeet jrått

förjet / t a/tttft.riJ JåJJ oe/t jee/ermerer / / fviJ araettj/ yeti / je /jtya//yaa.

(Exempel ur af Ströms växttabell, som omfattar 10 bördighetsklasser och 13 åldersklasser.
Likartat teckensnitt har använts.)

Matt

oe/t me

//ttts/et f f t / J ,

s/at/t t/tar jter
Just / / /aste/

ocX/ rM.rX/tss 6X/ass r /x /aa t / SS asso

&//</(•?
7 .93/

Qj/Cu/ 330 750 J J U O i550 J.97010
c/ jet tnanJa/ J0500 3000J7000 J5000 131 f ( 7(7(70
rXu/ Ut 70500 7770 17// 0 3700J/ O
r / jat/ tet ttJet / 1500 1000 7(750 J330 .950

7(750J/ J/90J300 1.900 (7050(70
r /(attttr t / Ja / .950 7(70 5(7(77(70 J/ 00J330
o7Ci/ J05J/ 077.90 3.950 (77(70 535050
r /Jatttet t / Jet / J/00.970 530 (750 57/ 0 150

Anm. 1 tunnland = ca 0,5 hektar. 1 m5 = 37-38 kubikfot.
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ra jordens fruktbarhet” . Om förfarandet
upprepas när ny skog uppnått 20-30 år,
försvinner ” myllan” slutligen helt.

gallringsmall, vilket i grunden är tilläm-
pad ekologi. Särskilt intressant för den-
na uppsats är de ståndsortsfaktorer som
skulle registreras vid skogsindelningen,
nämligen skogens växtlighet, markens
fuktighet, jordarter, jordmån, humusfor-
mer och markvegetation.

Han klassificerar även jordarterna och
humusformerna, och diskuterar deras
lämplighet för de olika trädslagen. Han
visar att han känner till hur man utför
kemiska analyser av jordarter, men nöj-
er sig med att ge instruktion om enkla-
re fältanalyser för att urskilja huvudbe-
ståndsdelarna i jordmånen. Han gör ock-
så en gradering av markfuktigheten på en
skala från sankt till skarpt.

af Ström (1830) visar sig alltså vara väl
insatt i praktisk skogsbiologi. Ett annat
exempel är hans instruktioner om plante-
ring, där en av metoderna följer principen
för inversmarkberedning och plantering,
som presenterades som en nyhet under
1900-talets sista år (Örlander 1999).

Beträffande markberedning vid själv-
föryngring, eller som af Ström uttryck-
er sig ” Jordens öppnande för att få mylla
åt fröen” , föreslås flera sätt beroende på
marktillstå nd och kostnader. En metod
är försiktig bränning, när marken är fuk-
tig men riset torrt. Då skadas inte hu-
musen av branden, utan är tvä rtom nyt-
tig. För övrigt ä r af Ström mycket kritisk
mot den allmä nt förekommande svedj-
ningen, det vill säga bränning av skog för
jordbruksändamål. ” När det är kändt att
myllan är förbrännelig — så ses klarligen,
att denna method skall i längden förstö-

Obbarius och skogsbiologin
Nä r C. L. Obbarius kom till Sverige 1839
var han 58 år, och hade enligt förre re-
virförvaltaren och skogshistorikern Bengt
Brynte (2002) på grund av sin utbildning
och praktiska erfarenhet sällsynt goda”

förutsättningar för uppdraget åt Bruks-
sociteten att leda ett nytt skogsinstitut.
Han hade också en stor fördel av att man
i Sverige var i fä rd med att implemente-
ra tyska skogsskötselidéer och skogsindel-
ningsprinciper, om vilka han hade direk-
ta kunskaper och långvarig erfarenhet, af
Ström, som hade en liknande position på
det statliga Skogsinstitutet, torde ha haft
det besvärligare, eftersom han enbart
kunde lita till sina teoretiska kunskaper
vid tillämpningen av de tyska skogssköt-
selmetoderna på kronoparkerna.

Obbarius bok Skogsnaturläran kan ge
en anvisning om vilka spetskunskaper
som fanns inom skogsekologin vid den
tiden. Av företalet framgår hur väl Ob-
barius (1857) hade satt sig in i de ekologis-
ka sambanden: Det var ” nödvändigt att

afhandla de naturvetenskapliga ämnena
så grundligt som möjligt för att visa och
förklara deras inverkan på trädens och
skogens växt och trefnad, såväl i allmän-
het som ock huru olika deras verkan är i
olika klimat, läge, jordmån, fuktighets-
grad m.m.” Han förklarar också att det
ä r viktigt för dem som skall anlägga och
sköta skog, att känna till trädens upptag-
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ning och tillredning av näringsämnen,

deras livsprocesser och ekonomi” , her-
men ekonomi i detta sammanhang kä n-
ner vi igen frå n Linné, som talade om na-
turens hushållning, oeconomia naturae,
som kan ses som en tidig beteckning på
ekologi.

Obbarius uppställde liksom af Ström
ett mål lör skogsskötseln, eller som han
uttryckte det, en skogskunnigs egentli-
ga uppgift” ä r "att kunna afvinna skogs-
marken den största möjliga rä nta genom
uppdragande af den största möjliga ved-
mängden på den möjligaste kortaste ti-
den.”

similationens verkstä llare eller befräm-
jare (inuti plantan) böra hufvudsakli-
gen nämnas: värme, ljus och elektricitet.”
Även de nya kunskaperna om det osmo-
tiska trycket och vätsketransporten från
cell till cell hade han satt sig in i:

”sålunda insuga de yttersta rotcellerna
denna fuktighet medelst och i följd af
den egenartade kraft medelst hvilken två
vätskor af olika konsistens, ätskiljda af en
vägg (hä r cellväggen), attrahera varandra
för att komma i jcmnvigt. - - De teknis-
ka termerna härför ä ro Endosmos (inta-
gande) och Exosmos (utgående)” . Vidare
skriver han att alldenstund saftens rö-
relse uppåt i växten obestridligt äger rum
- icke i kontinuerliga rör, utan från cell
till cell stiger uppföre”.

Omdöme. Det är knappast någon tve-
kan om att Obbarius bok innehåller då-
tidens spetskunskaper inom den skogli-
ga markläran och skogsbotaniken. Carl
Olof Tamm (1978) uttalar sig på liknande
sätt efter sin granskning av Skogsnaturlä-
ran, nämligen att det inte finns något
jämförbart svenskt arbete, som så väl be-
lyser sin tids skogsbiologiska vetande. Ty-
värr är det vä l osäkert, om den samtida
undervisningen vid skogsinstitutet nåd-
de samma nivå som i den av Obbarius
ledda och av Bruks-sociteten finansierade
skogsskolan i Wästsura” .

I denna uppsats har tonvikten lagts på
de ekologiska inslagen. I Bryntes (2002)
"C. L. Obbarius en nydanare i Bergslagens
skogar vid 1800-talets mitt ” kan man ta del
av Obbarius hela skogshushällningspro-
gram och en bedömning av detta. Stu-

1 Skogsnaturläran hä nvisar han till
Charles Lyells och Louis Agassiz upptäck-
ter inom geologin samt Justus von Lie-
bigs undersökningar av markens mine-
ralnäringsinnehåll. Han visar också att

han satt sig in i dåtidens nya rön inom
växtfysiologin. Han redogör exempelvis
detaljerat för kolets kretslopp och skriver
bland annat:

”om det kan antagas, att i allmänhet
årligen lika mycket ved fä lles som det
uppväxer i skogen, och nästan lika myck-
et blifver uppbränd, så får luften endast
genom denna uppbränning lika mycket kol
tillbaka som skogarna ur densamma emot-
taga. ” Å r 1840 hade Liebig visat att luf-
tens koldioxid och inte humusen var väx-
ternas kolkälla.

Obbarius kände även till fotosyntesen
och andningen: en planta utdunstar i
dags- och solljus syrgas ur lövverket, och
intar genom samma organ kolsyra. Nat-
tetid är processen omvä nd. Såsom as-
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markens bördighet bibehållas och ökas,
emedan det under skuggan af skogsbe-
stå ndet småningom multnande strölagret
håller marken lucker och fuktig samt bi-
drager till att göra det bundna närings-
kapitalet lösligt, så att det kan upptagas
av trädens rötter. ” På detta sätt skapas
också en lucker groningsbädd för frön i
en kommande självföryngring.

Å andra sidan förklarar Holmerz: "Om
man deremot tillvaratager både virket
och skogsströet samt utglesnar skogen —
hå rdnar och torkar marken och förvitt-
ringen upphör eller fortgår så långsamt,
att den inte hinner ersätta de ämnen som
beröfvas marken genom skördarna, hvar-
fore ock fruktbarheten aftager med stora

steg. — Skogshushållningen bör således
i första hand sörja för att skogsmarkens
bördighet bibehålies eller ökas”. Holmerz
bedömer alltså de tillämpade skogsbruks-
sätten utifrån deras effekter på marktill-
ståndet.

När forskarna sökte förklaringar till de
symptom på vitalitetsnedsättning, som
började uppträda i skogarna i slutet av
1970-talet, den så kallade skogsdöden,
förbisåg de just det faktum, att bortför-
ande av förna reducerar ekosystemets för-
råd av baskatjoner. Det medför att mar-
kens syrarneutraliserande förmåga mins-
kar och marken successivt försuras för-
klarar E. P. Farrcll et al. (2000). Fors-
karna tillråder därför bestämt, att man i
den fortsatta ekologiska forskningen tar
lä rdom av skogshistorien.

Holmerz för en ingående diskussion
om valet av trädslag med beaktande av

dien visar att Obbarius i må nga avseen-
den kan mätas med två andra samtida
stormä n, Israel av Ström och Gustaf Se-
gerdahl.

Holmerz - en föregångare
inom skogsskötsel och miljövård
I Conrad Georg Holmerz handledning
kan man avläsa nivån på skogsskötsel-
kunnandet vid det statliga Skogsinstitu-
tet, där han varit t.f. direktör och lek-
tor sedan 1872. Han hade dessförinnan
tjänstgjort vid Domänverket i Östergöt-
lands och Norrbottens län. Under åren
1892-1904 var Holmerz institutets direk-
tör.

Den genomgående huvudregeln för
skogsskötseln är enligt Holmerz (1879),
att bestånden skall hållas slutna under
så stor del av omloppstiden som möjligt:
"i vå ra slutna och välskötta skogar kan

C. C. Holmerz,1839-1907. Foto Ivar Palo.
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arternas egenskaper, såsom anspråk på
ljus, värme, fuktighet, jordmån, geogra-
fisk växtplats och motståndskraft mot

yttre faror. Känner man inte till dessa
egenskaper kan man enligt Holmerz inte
sköta skogen på ett ” naturenligt sätt.” -
Numera skulle man välja uttrycket ” med
hänsyn till de ekologiska faktorerna”.

Hans resonemang om björkinbland-
ning i barrskogarna liknar det som förts

de senaste trettio åren: ” En del skogs-
män ser ogä rna att björken infinner sig
i deras barrskogsåterväxter och mena att

hon där gör stor skada, dels genom att

piska af skotten på barrträden och dels -
- verka hämmande på barrskogen.” Hol-
merz förordar att björkinslaget begränsas
till 15— 20 % med motiveringen att den
skada björken dä gör är försumbar, och
att den tidigt ger en värdefull avkastning.
Han uttalar också, att efter en brand som
skadat humuslagret har det björksly, som
först uppkommer en markförbättrande
effekt.

I anvisningarna för plantering läggs
stor vikt vid plantornas mikromiljö, och
valet av planteringsmetod med hänsyn
till ståndorten. De fiesta av metoderna
bör idag kunna ge ett biologiskt godtag-
bart resultat.

mans med Segerdahl den skogliga kun-
skapseliten, som med sin undervisning,
sina läroböcker och övriga skrifter ” täck-
te” hela 1800-talet.

De beskrev målen för skogshushåll-
ningen i varierande ordalag, men stude-
rar man dessa mål och den skogsskötsel,
som skulle leda till målen, finner man
att de är överens om principen en hög
och uthållig skogsproduktion , af Ström
och Obbarius inför dessutom en lönsam-
hetsprincip för skogsproduktionen, som
mycket liknadei948 å rs skogspolitik.

Segerdahl (1843), som inte behandlas
i litteraturgenomgå ngen, för också ett

resonemang om uthålligt och intensivt
skogsbruk i sin Handledning för Skogars

O

Indelning, Afverkning och Atersådd, och
senare i ett föredrag vid det sjätte allmän-
na lantbruksmötet 1853. 1 föredraget ta-
lar han om ”grundmassan, hwilken mås-
te alltid förefinnas växande inom skogen,
om denna skall kunna uthällande afgif-
wa sin tillbörliga afkastning, och hwil-
ken skogsmassa således utgör skogsbru-
kets nödiga inwentarium.”

Holmerz gick längst i målformulering-
en, när han tillägger att ” Skogshushåll-
ningen bör således i första hand sörja för,
att skogsmarkens bördighet bibehålies el-
ler ökas, och att den samma icke onö-
digtvis sönderstyckas”. Han hade därige-
nom i princip uppsatt både ett produk-
tionsmål och ett miljömål för skogshus-
hållningen, något som fördes in i skogs-
lagstiftningen först 1993.

Det skogspolitiska miljömå l, som an-
togs 1993 hade naturligtvis ett mer mång-

Diskussion
De mål för skogshushållningen och de
skogsbrukssätt och skogsvårdsmetoder,
som af Ström, Obbarius och Holmerz ar-
gumenterade för, låg långt före de skogs-
politiska ambitionerna och den praktiska
skogsskötsel n. De representerade tillsam-
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Skogsinstitutet pä Djurgården i Stockholm. Källa Skogsbib. arkiv.

facetterat innehåll än vad Holmerz avsåg.
Man bör emellertid i fall som detta se
till principer, idéer och relativa kunska-
per. Välgrundade sådana uttryck ut-
vecklas, eller ligger vilande och slår
rot längre fram, när förutsättningar-
na är gynnsamma. Detta gäller också de
for tiden avancerade kunskaper, som Hol-
merz, Ström och Obbarius redovisar inom
ekologins delområden. Hit räknas även
deras kunskaper och rekommendationer
om markvård, om skogsskötselåtgärders
anpassning till ståndorten och om mik-
romiljöns betydelse vid skogsodling och
självföryngring.

Högre skogsutbildning
- anpassad till Domänverkets behov
Vägen till praktisk tillämpning av de
nämnda kunskaperna gick i första hand
via de två skogsinstituten, men från och
med 1860-talet även via skogsskolorna.
Det statliga Skogsinstitutet i Stockolm
inrättades 1828, och ersatte den priva-
ta utbildning, som af Ström startat 1826
med egna medel. Utbildning var tvåårig.
Enligt förordningen 1828 var Skogsinsti-
tutets uppgifter följande: "Skogsinstitu-
tets föremål ä r, att inom riket utbreda en
allmä nnare kännedom af skogshushåll-
ningen, meddela nödig insigt i jaktvä-
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sendet, och bilda en skicklig och kunnig
skogs- och jägeribetjcning.” Det senare
fick en övervikt genom att institutet hu-
vudsakligen utbildade förvaltare av sta-
tens skogar.

Under de första trettio ä ren utexamine-
rades årligen 3-4 jägmästare från Skogs-
institutet. Under 1860-talet var antalet
det dubbla, och från omkring 1870 öka-
de antalet till 9-10 jägmästare per å r. Jäg-
mästare var egentligen inte en examensti-
tel, utan en tjänstebenämning inom Do-
mänverket.

Vid Brukssocietetens Skogsinstitut i
Västsura och Nora genomgick omkring
50 elever högre utbildning under 1840-
och 1850-talen. Vi benämner även dessa

för jägmästare för enkelhetens skull. Av-
gången under utbildningen var stor, och
å r 1857 var endast 20 jägmästare kvar i
yrket som förvaltare ( Brynte 2002).

Uppgifter om antalet antagna och ut-
examinerade elever från Skogsinstitutet
varierar mellan olika källor, och saknas
i flera fall. Det ä r alltså osäkra uppgif-
ter, som författarens bedömning av anta-
let yrkesverksamma jägmästare vid olika
tidpunkter under 1800-talet måste base-
ras på (se tabell). Någon liknande upp-
skattning har inte återfunnits.

Man ser i tabellen att Domä nverket,
vars kronoparker utökades från 25.000
hektar å r 1850 till ca 3,5 miljoner hektar
produktiv skogsmark 1900, blev relativt

Tabell: Antalet yrkesverksamma personer i skogsbruket med högre skoglig utbildning år 1870 och 1900
(bedömning) och år 2000 (från Skogsakademikernas matrikel).

Arbetsgivare 1870 1900 2000

Domänverket 1870 och 1900 respektive
AssiDomä n och Sveaskog 2000

60230100

Skogsbolag, trävaruföretag och bergsbruk 2704030
I 51'io1'Gods och andra större egendomar 10

Forskning och högre skoglig utbildning vid
Skogsinstitutet 1870 och 1900 respektive
Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan
Dalarna med flera år 2000

30010 G

Skogsvårdsföreningar och hushållningssällskap
1900 respektive Skogsägareföreningar 2000

905

Skogsstyrelsen och skogsvå rdsstyrelserna 140

Övriga: Kyrkan, Naturvårdsverket och
länsstyrelserna, Lantmäteriverket, Landstingen
inklusive naturbruksskolorna, virkesmätnings-
föreningar, Skogssällskapet med flera

530

14001’Summa 300150

"Tillkommer ett antal tyska och danska jägmästare.
2) Tillkommer ett stort antal personer med ekologisk, ekonomisk eller teknisk utbildning
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I följande avsnitt kommer vi att fin-
na, att andra faktorer än skogsvårds- och
markvårdsbehov i de flesta fall styrde ut-
vecklingen, och att delvis andra kunska-
per efterfrågades, än de som förmedlades
vid Skogsinstituten. Verksamheten var i
skogen till stor del inriktad på försäljning
och köp av rotstående skog, hela skogs-
hemman och avverkningsrätter, samt ex-
ploatering av de förvärvade tillgångarna.
Men man måste också kunna förhandla i
olika situationer och bedriva affärer, pla-
nera och prissätta drivningar, som skul-
le utföras av entreprenörer, samt leda ut-
byggnad av flottleder och andra tekniska
arbeten för virkets transport och hante-
ring. De kunskaper i skogsvård, biologi,
marklä ra m.m. som eleverna bibringats,
tillämpades därför i mycket begränsad
utsträckning.

välförsedd med jägmästare. Skogsbola-
gen och de privata skogsägarna, som till-
sammans ägde huvudparten av skogar-
na i landet (omkring 17 miljoner hektar),
hade däremot en minst sagt sparsam be-
manning av jagmastare. Ett undantag
var bruken och bolagen i Bergslagen, vars
behov av jägmästare huvudsakligen till-
godosågs av Brukssocitetens skogsinsti-
tut. De privata skogsägarnas kunskaps-
behov försökte främst hushållningssäll-
skapen och ett antal skogsvårdsförening-
ar tillgodose genom praktisk instruktion
och rådgivning (Enander 2000). Ett få-
tal jägmästare medverkade i denna verk-
samhet.

Det ringa antalet personer med högre
skogsutbildning var naturligtvis en starkt
begränsande faktor för möjligheterna att
tillä mpa de för tiden avancerade kunska-
per som redovisas i skogsinstitutens kurs-
litteratur.

VI STÖDER
SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS VERKSAMHET:

HARGS BRUK AB
742 95 Hargshamn Tel. 0173-88 700
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Skogsbrukets förutsättningar
under 1800-talet
Skogsbrukets politiska, ekonomiska med
flera förutsättningar under 1800-talet
har tidigare något mer utförligt beskri-
vits och analyserats, liksom skogsskötseln
och skogstillståndet (Enander 2000 och
2001). Det följande är en kort översikt
över dessa frågor.

Under hela 1800-talet fanns i motsats
till 1700-talet inga nationella skogsvårds-
lagar. Den nästan totala avreglering av
skogsanvändningen, som ägde rum i slu-
tet av 1700-talet fullbordades i stort sett

år 1830 genom att skattebönderna gavs
rätt att fritt disponera även ekarna. Däre-
mot stiftades följande regionala skogsla-
gar för det enskilda skogsbruket (bolags-,
gods- och bondeskogar):

• En återväxtlag 1869 och en dimen-
sionslag 1894 för Gotland.

• Utsyningstvång för lappmarkerna i
Västerbottens och Norrbottens län
samt delar av Kopparbergs lä ns fjäll-
trakter 1866.

• En dimensionslag för kustlandet i
Norrbottens lä n 1874 och Västerbot-
tens lä n 1882.

Frågan om en skogsvårdslag med be-
stämmelser om återväxtplikt kom ett
flertal gånger upp på riksdagens bord,

men intresset för en nationell skogslag-
stiftning var svagt och ambivalent. Vid
1890-talets mitt blev emellertid skogsfrå-
gorna åter politiskt intressanta. Liksom
tidigare var det behovet av en skogsvårds-
lag, särskilt gällande återväxterna, som
togs upp i ett flertal motioner i riksda-
gen. Resultat blev en utredning, 1896 års
skogskommitté, som föreslog den skogs-
vårdslag som antogs 1903.

Kommittén granskade de regiona-
la skogslagarna, och konstaterade att de
inte haft avsedd effekt. I Norrland var
orsaken till misslyckandet att dimen-
sionslagen inte kunde hindra att ung-
skog skövlades för husbehov, och när la-
gen tillämpades i medelålders och äldre
skog blev resultatet detsamma som efter
timmerblädning, söndertrasade bestånd
med bristfällig återväxt. 1 praktiken stöd-
de alltså dessa lagar inte ett långsiktigt
skogsbruk, och inte heller några åtgärder
av naturvårdskaraktär, såsom markvård.

På Gotland ansågs orsaken till miss-
lyckandet vara att kommunalnämnder-
na hade hand om lagtillsynen. De hade
ingen kompetens att kontrollera och ge
råd om skogsplantering och andra äter-
växtarbeten.

Syftet med dimensionslagarna var att

skydda ungskog mot skövling. Det var
emellertid tillåtet att avverka klen skog
för husbehov, varför skyddet trots allt var
ganska svagt. Utsyningstvånget innebar
att de träd som skogsägaren ville avverka
till annat ändamål ä n till husbehov, till
exempel för att sälja, måste märkas ut av
en statlig skogstjänsteman.

Den nya ekonomin
Drivkraften för skogsindustrins starka
expansion var de liberala strömningarna
under större delen av 1800-talet. Sverige
fick en förordning om aktiebolag 1848
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skogsprodukternas avsättningsmöjlighe-
ter förbättrades. Flottlederna utökades
till ett mycket finförgrenat transportsys-
tem, som möjliggjorde transport av tim-
mer från praktiskt taget all skog i Värm-
land, Dalarna och Norrland. Som ett
mått på utbyggnaden kan nämnas att
flottledernas längd i landet utökades från
ioo mil 1860 till 2000 mil 1895 (Nord-
quist 1959). Det var en transportteknisk
revolution av minst samma dignitet som
den maskinella utvecklingen i skogsbru-
ket på 1950- och 1960-talen.

Sågverksindustrin utvecklades starkt
från 1840-talet och nådde en produk-
tionstopp på 1890-talet. Tidvis var det en
mycket snabb produktions- och export-
ökning. Från 1850 till 1872 femdubbla-
des exporten av trävaror. Etablerandet av
ångsågar betydde mycket för denna ut-
veckling. Tillverkningen av pappersmas-
sa tog fart något senare, på 1880-talet,
och hade även den en remarkabel pro-
duktionsökning. Mellan 1886 och 1895
sexdubblades exporten. Störst andel i
ökningen hade den kemiskt framställda
massan, som började tillverkas pä 1870-
talet.

och en förordning om full näringsfrihet
1864. Från 1864 rådde i praktiken även
fri banketablering ( Norberg 1998), vilket
hade en avgörande betydelse för kapital-
försörjningen vid skogsindustrins upp-
byggnad. Internationellt kapital ström-
made också in. Genom dessa institutio-
nella förändringar skapades förutsätt-
ningarna för Sveriges industriella utveck-
ling under resten av 1800-talet (Magnus-
son 1999). Liberalismen frigjorde således
initiativkraft och produktionsresurser.

Den allmä nna liberaliseringen av
världshandeln var också till stor fördel
för Sverige. En av de viktigaste konse-
kvenserna av detta var att Sverige kunde
konkurrera med Canada på ungefär lika
villkor, sedan England slopat importtul-
larna. Ungefär 40 % av trävaruexporten
gick till England (Lundberg 1992).

Skogsindustrin, vars snabba utbyggnad
började omkring 1850, hade naturligtvis
kortsiktigt en stor fördel av att skogs-
bruket var avreglerat. Skogstillgångarna
kunde hanteras fritt. De liberala tanke-
gångarna hade också lett till att statlig
skogsmark sålts till enskilda från 1820-
talet och framåt, att jä rnbruken fick rätt
att köpa de rekognitionsskogar, som sta-
ten tidigare upplåtit (Arpi 1959) samt att

avvittringen intensifierats. Därigenom
ökade de skogsarealer, som kunde dispo-
neras fritt av sina ägare.

Skogsråvaran
Böndernas skogar var en viktig råvarubas
för en expanderande skogsindustri. Re-
dan före 1850-talet började sågverksbo-
lagen försäkra sig om virke genom avtal
om avverkningsrätter upp till 50 år på
bondskogarna, eller genom köp av hela
hemman. Avtal om avverkningsrätter var
mycket vanliga. 1868 års skogskommitté

Flottlederna - en
transportteknisk revolution
Viktigt för skogsindustrin var även att
skogstillgångarnas tillgänglighet och
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rapporterade exempelvis att en tredjedel
av hemmanen i Jämtlands län och när-
mare en femtedel i Gävleborgs lä n var be-
lastade med avverkningsrätter på 1860-
talet.

ä r baserade på grova bedömningar och
oklara definitioner av begreppen skogs-
mark, improduktiv mark m.m. och går
inte att direkt jä mföra med dagens upp-
gifter om skogsägandet. De få r ses som
storleksangivelser.Genom köp av hela hemman kunde

skogsbolagen mer permanent ordna vir-
kesförsörjningen. Detta underlättades av
den avvittring, som tog fart i början av
1800-talet efter att ha pågått sedan slu-
tet av 1600-talet. När tiden för avverk-
ningsrätterna 1889 avkortades till 20 år
och samtidigt behovet av massaved öka-
de, blev det än mer angeläget att förvärva
skogsmark.

Avvittringen innebar en uppdelning
av mark mellan kronan och enskilda. I
början av 1800-talet var detta fortfarande
aktuellt i norra Sverige, där ägogränserna
var oklara eller inte laggilla. Ofta gäll-
de det att avgränsa byarna mot de stora

arealer skogsmark utanför dessa, som an-
vändes som allmänningar men som ock-
så staten gjorde anspråk på. I södra Sve-
rige hade tidigare bildats socken- och hä-
radsallmänningar av denna mark, men i
norra Sverige återstod fortfarande mycket
mark att ägobestämma.

Det var väldiga arealer, huvudsakligen
skogbevuxna, som ägobestämdes. Resul-
tatet av avvittringen var enligt Hellström
(1917) att mellan 1850 och 1900 avsat-
tes 7, 7 miljoner hektar till bönderna. En
avsevärd del av denna areal köptes suc-
cessivt upp av bolagen. Vid avvittringen
tillfördes också kronoparkerna huvudde-
len av de skogar, som staten - Sveaskog
- äger idag. De nämnda arealuppgifterna

De moderna skogsbolagen byggs upp
Bolagens uppköp av bondskog gav som
resultat att bolagsmarkerna i Norrland
å r 1900 omfattade 4,8 miljoner hektar
(Hellström 1917). Även i södra Sverige
förekom uppköp av skogshem man. På
detta sätt byggdes många av skogsbola-
gen upp.

Bönderna hade således en nyckel-
roll i den beskrivna utvecklingen. Deras
beteenden - upplåtelse av avverknings-

Produktiv skogsmark
Milj. hektar
20

Bönder10

5 Oavvittrad
skogsmark

taten- kronoparker

1875 1900 19301850

Förändringar av den produktiva skogsmarkens
fördelning bland de tre stora ägargrupperna från

1850 till 1930 - en principskiss.
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gar gifva ringa avkastning - - och marken
öfverdrages med ogräs, ljung eller ling-
onris, som hindrar fröens nedträngande,
och skogen blir aldrig sluten och hög-
stammig, utan tillväxten blir svag och
afkastningen obetydlig.”

Skogskommitténs betänkande 1899
innehåller en utvärdering av 1800-talets
skogsskötsel. Den starkaste och utförli-
gaste kritiken riktas mot bönderna, och
sammanfattas:

” Som ett allmänt resultat av undersök-
ningarna om privatskogarnas tillstånd i
landet måste man angiva, att de, dock
med många undantag, äro i ett vanvårdat
skick och i regel föremål för en mer eller
mindre stark överavverkning. Huru stor
denna är därom kunna dock icke exakta
upplysningar lämnas.”

Till undantagen hörde bondeskogarna
i det mellansvenska bruksområdet, där
spekulationsköp och upplåtelser av av-
verkningsrätter inte var lika vanliga som
i övriga landsdelar (Nyblom 1959). Bön-
derna hade här också påverkats av den
skogsskötsel som bedrevs i bruks- och
godsskogarna.

Kommitténs generella omdöme om
bondeskogsbruket i södra hälften av lan-
det var ändå att ” flertalet hemmanssko-
gar likna mer eller mindre illa skötta hag-
marker, där de trädslag, som har förmå-
gan att reproducera sig genom rot- och
stubbskott, nämligen björk, asp, al med
flera lövträd, bilda en stor del av det glesa
beståndet.”

rätter och försäljning av hemman - har
utsatts för många omdömen och speku-
lationer under årens lopp. De långvariga
avverkningsrätterna var en av de vanli-
gaste orsakerna till försäljningar av hem-

När bönderna återfick dispositio-
nen av sina skogar från bolag och priva-
ta virkeshandlare fanns nä mligen ibland
inte ens husbehovsvirke kvar att hämta
där.

man.

Långvariga avverkningsrätter ansågs
av främst liberalerna vara ett hot mot
” den fria bondeklassen” , och 1903 beslöt
riksdagen att tiden skulle begränsas till
fem år.

Skog och skogs-
användning under 1800-talet
Bondeskogarna
Böndernas skogsanvändning var under
1800-talets första hälft ungefär densam-
ma som under 1700-talet, nämligen ut-
tag av husbehovsvirke, kolved och tim-
mer, samt svedjning av skog för bete. af
Ström (1830) ger en allmän karakteristik
av detta:

” På några orter nedhugges skogen åter,
nä r den blifvit 30 å 40 år gammal, för att
svedjas; marken besås ett å två år med
säd, och gifver sedan bete ; på andra
orter börjar man utplocka de bästa trä-
den först och de sämre sedan, och hug-
ger öfver allt; och ingen trakt blir 1cm-
nad fredad och ingen blir rätt uthuggen” .
Och resultatet blir: ” Sådane blädade sko-

32



*SjF £ ' r7»4

f liii
rsv!r

jf! IK '(LL
Si

;•* 1 f'; 1 «faI •*= 3> / f V-« m il
* Jv • f

* j iruif
* -:

• r Iil|, i

Sveaskog
/ ^r

c » *
5 J- ra*.7

i ac* 4•/ . f Bfr4 t.«
I4 *m •t

MS.

främst på att utveckla skogens värden
& ^

BUflt!
: Äf;.:

vjfl
*,

Sveaskog äger och sköter skog som tillhör det svenska

folket. Vi utvecklar skogens alla värden - ekonomiska,

ekologiska och sociala. Allt med sikte på framtiden.
Som Sveriges största skogsägare är Sveaskog en ledande

leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar

dessutom med markaffärer och upplåter rätt till jakt, fiske

och områden för naturturism. Med ekoparker och aktiv

naturvård skapar vi värden som inte kan räknas i pengar.
Läs mer om Sveriges största skogsägare på vår hemsida.

\1/
SVEASKOG

www.sveaskog.se
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Skogsbolagen
Även under 1800-talet såg skogsbolagen
på skogen som en naturtillgång av samma
typ som en gruva. Det befintliga virkes-
förrådet av främst grov skog var den till-
gång man räknade med (Nellbeck 1961).
Återväxter och beståndsvård lämnades
oftast därhän så länge som det fanns av-
verkningsrätter och privatskog att köpa.
Mot slutet av århundradet ökade bola-
gens köp av skog särskilt när tiden för
upplåtelser av avverkningsrätter å r 1889
minskade från 50 till 20 å r.

Det ä r mycket sparsamt med uppgifter
om skogsvård i bolagsskogarna. Skogsod-
ling, huvudsakligen sådd, förekom endast
enstaka år och i liten skala. Beståndsvår-
dande gallringar omnä mns sällan. Resul-
tatet av den gängse avverkningsformen,
dimensionsavverkning,
skogar med virkesförråd som successivt
blev allt lägre mot sekelskiftet 1800/1900.
"Efter dessa dimensionshuggningar kvar-
stod ca 20 % av virkesförrådet: ett luck-
igt, glest och söndertrasat bestånd ” (And-
rén 1992).

Bruks- och godsskogar
Bruksskogarna i Bergslagen och angräns-
ande län hade ett bättre skogstillstånd än
genomsnittet i landet. Förklaringen var
dels den lokala skogsbrist som förekom-
mit i bruksområdena, dels att böndernas
tvång att leverera kol till bruken upphör-
de 1845. Detta riktade intresset mot de
egna skogarna (Nyblom 1959). Genom
en bättre skötsel av dessa skulle en lång-
siktig kolförsörjning för järnbruken säk-
ras. När timmerpriserna ökade på grund
av sågverksnäringens expansion anlade
bruken egna sågverk, och man hade där-
för inte råd att använda grova dimensio-
ner till kolved. Den brist på kolved, som
då uppstod försökte man delvis täcka ge-
nom gallring.

utglesnadevar

Den första tankesmedjan
inom skogsbruket
Bruken hade således ekonomiska incita-
ment för att överge exploateringen och
inrikta sig på en uthålligare produktion.
Brukssociteten utgjorde också en tankes-
medja för utveckling av nya skogsbruks-
sätt, och hade under ca tjugo år även ett
eget skogsinstitut. Staten hade för sin det
statliga Skogsinstitutet med dess drivan-
de direktörer af Ström, Segerdahl, Hol-
merz med flera, men staten saknade för
Norrlandsskogarnas del ekonomiska in-
citament för skogsvård. Det senare fick
långvariga, negativa konsekvenser för
skogstillståndet, vilket vi återkommer

Domänverkets skogsskötsel
Domä nverkets tillkomst 1859 var följden
av en ändrad syn på statligt skogsägande.
Det uppstod en opinion under 1850-ta-
let för att öka statens innehav, som låg
på en bottennivå vid den tiden, endast
cirka 24.000 hektar. Ökningen blev se-
dan tidvis lavinartad, och vid sekelskif-
tet 1800/1900 omfattade kronoparkerna
ungefär 3,5 miljoner hektar produktiv
skogsmark.till.

34



I norra Sverige utfördes avverkning- talet, då de anlände till Jokkmokks res-
pektive Arvidsjaur revir för att tjänstgöra
som biträdande jägmästare. Den domi-
nerande verksamheten på reviren var att
stämpla träd för försäljning på rot och
att hindra olaglig avverkning på krono-
parkerna. Skogsodling, åtgärder för själv-
sådd, rö jning och gallring verkar inte ha
bedrivits före sekelskiftet. Vesterlimdkun-
de snart konstatera sedan han 1890 an-
länt till reviret, att skogsskövlingen varit
grundlig i det område han ansvarade för:
Det enda som fanns kvar var egentligen

bara marbuskar och björksly” .
I södra och mellersta Sverige var Do-

mänverkets skogsskötsel däremot en po-
sitiv förebild. Där skedde avverkningarna
på kronoparkerna huvudsakligen enligt
det system med årliga trakthyggen som

af Ström introducerat efter tyskt möns-
ter. Under perioden 1874-1893 var den
vanligaste återväxtmetoden självsådd
under fröträd (Juhlin Dannfeldt 1959).
Självsådderna gick ofta bra. Skogsodling
förekom sällan, exempelvis 1878 på en-
dast 0,2 % av arealen. Även gallring var
relativt sällsynt och omfattade inte hel-
ler mer ä n 0,2 % av arealen nämnda år.
Virkesförräd och skogstillstånd i övrigt
utvecklades positivt i dessa kronoparker,
vilket framgår av den första riksskogstax-
eringen.

arna genom timmerblädning enligt Do-
mänverkets avverkningsinstruktioner
från 1860-talet. Verket utgick från en
omloppstid som vanligen låg mellan 160
och 180 år. Det var den tid en skogsplan-
ta ansågs behöva för att uppnå timmer-
grovlek, exempelvis 12 tum eller ca 30
centimeter i brösthöjd (= 1,3 meter över
marken). Verket antog, utan tidigare er-
farenhet, att de klenare träden som läm-
nades kvar, skulle uppnå önskad dimen-
sion vid nästa avverkningstillf älle. Man
trodde också att återväxt skulle infinna
sig i luckor som uppstod, nä r de grova
träden höggs ned.

De undersökningar av återväxten som
senare utfördes i timmerblädade bestånd,

visade emellertid att återväxten i stort sett

uteblev efter timmerblädning, och att

skogstillståndet alltmer försä mrades.
Extensiv blev skogsskötsel n också i de

skogar där verket så lde avverkningsrät-
ter under 1870- och 1880-talen. Det fö-
rekom att skogarna var ostä mplade, vil-
ket gav köparna fritt spelrum att avverka
så mycket de ville. Över områden med
avverkningsrätter, som tidvis uppgick till
en halv miljon hektar, förlorade domä n-
verket, liksom privata skogsägare i sam-
ma situation, mer eller mindre kontrollen
över skogsvården.

Att skogsvå rden kom på undantag be-
styrks av självbiografier utgivna av två
jägmästare vid Domä nverket, Otto Ves-
terlunds (1925) Tjugo år i Norrbotten och
Anders Holmgrens (1950) Norrlandsmin-
nen. Båda börjar sina berättelser på 1890-

Diskussion
Införande av skogsbruk
Ambitioner att införa ett ordnat skogs-
bruk i statens skogar enligt aj Ströms
principer fanns tidigt under 1800-talet,
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Det finns tider då man tycker det är speciellt skönt att få vara tillsam-
mans. Fler och fler inser fördelarna att vara med i en skogsägarförening.

Mellanskog består nämligen av oss som äger skog. Vi hjälper dig att
förvalta ditt arv. Vi ger ekonomisk rådgivning och erbjuder juridisk hjälp.

Om du vill kan vi ta hand om hela driften av din skog, eller också just
bara det du har behov av.

Vi bevakar familjeskogsbrukets näringspolitiska intressen. Vi arbetar
för fria, lönsamma och välmående skogar för våra medlemmar.

Du är skogsägare. Tillsammans är vi Mellanskog.

Mellanskog består av 28 000 skogsägare. Tillsammans äger vi 1,8 miljoner
hektar produktiv mark. Från Härjedalen i norr till Gotland i söder, från
Bohuslän i väster till Uppland i öster.

För mer information ring 018-17 09 OO, eller besök www.mellanskog.se

(HJ MELLANSKOGLJ Skogsägarna
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men timmerblädningen blev i stället det
dominerande skogsbruksssättet i de ny-
tillkomna kronoparkerna under 1800-
talet. Liknande metoder, dimensionsav-
verkning och plockhuggning, praktiser-
des av skogsbolagen och i bondeskogarna
runt om i landet. Detta pågick i stor ut-
sträckning fram till 1900-talets mitt, då
en restaurering av de exploaterade sko-
garna blev en tvingande nödvändighet
för alla kategorier skogsägare. I Norr-
land, dä r staten under 1800-talets an-
dra hälft byggde upp huvuddelen av sitt
skogsinnehav, sjönk virkesförråden ända
fram till 1940-talets slut. Undantaget var
bland annat kronoparkerna i mellersta
och södra Sverige, omfattande i runda tal
24 000 hektar på 1850-talet, dä r utveck-
lingen fick en positiv riktning. Skogshis-
torikern Per Eliasson (2002) har utfört en
grundläggande studie om orsakerna till
detta utifrån bland annat de skogsveten-
skapliga och politiska förutsättningarna.
Enligt Eliasson hade fram till 1856 på
nämnda kronoparker indelats ca 20 000

hektar ” ren skogsmark ” för införande av
systematisk skogshushållning, och mot-
svarande på häradsallmänningarna nå-
got över 80 000 hektar.

Brukssociteten med sina ekonomis-
ka incitament för ett uthålligt skogs-
bruk samt dess insatser med utbildning
och skogsindelning med mera, åstadkom
kanske de största förändringarna beträf-
fande införande av moderna skogsbruks-
sätt. Enligt Brynte (2002) upprättade
Obbarius och hans efterföljare skogshus-
hållningsplaner på 600.000 hektar inom

Brukssocitetens område. Bruksskogarna
fanns också mycket riktigt inom det stora
området i mellersta Sverige, som hade de
högsta virkesförråden per hektar vid den
första riksskogstaxeringen 1923-1929.

Vissa miljökonsekvenser
av tillämpade skogsbrukssätt

Skogsbrukssättens påverkan på marktill-
stå ndet, vilket idag anses vara det vikti-
gaste att värna om i miljövården, klar-
lädes inte genom forskning under 1800-
talet. Det uppställdes emellertid vissa
huvudprinciper för markvård, särskilt i
Holmerz' handledning. Den viktigaste
principen var att hålla bestånden slutna,

varigenom marken tillfördes rikligt med
färskt organiskt material och näringscir-
kulationen stimulerades. Timmerbläd-
ningen passade inte in dessa principer.
Otto Vesterlund (1925) beskriver ett så-
dant fall i Jokkmokks revir på 1890-talet,
dä r dimensionsavverkningarna upprepa-
des med korta intervaller och med sä nk-
ta dimensionsgrä nser. På torrare marker
kan detta bli förödande för marktillstå n-
det, särskilt om de tidigare brunnit, och
det organiska materialet decimerats. Lav-
hävdade marker kan dessutom vara starkt
renbetade. Det som därefter händer efter
successiva genomhuggningar ä r att för-
natillförseln mer eller mindre avstannar,
och att markens mikrobiologiska proces-
ser hämmas. Det uppkommer en så kall-
lad heddegeneration, vilken kan äga rum
till och med på ståndorter som tidigare
varit av blåbärstyp. Med degenerationen
följer mycket stora svårigheter att anläg-
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sköttes med viss intensitet och lå ngsiktig-
het. Skogstillståndet kä nnetecknades av
högre virkesförråd per hektar och min-
dre andel kalmarker än i övrigt, vilket
hade en gynnsam påverkan på marktill-
ståndet.

Med dagens syn på skoglig miljövård,
innebär dock kontinuerligt slutna bestå nd
ibland även en nackdel för miljön, efter-
som diversiteten i växt- och djurliv mins-
kar. En studie av vegetationsförändring-
arna i norra Dalarna visar exempelvis, att
den gräs- och örtvegetation som under
1800-talet uppkom efter skogsbränder,
svedjande och betning under glesa be-
stånd av grova tallar, blev allt mer ovanlig
i de boreala skogarna (Ericsson, Ostlund
& Axelsson 2000). Växter som var an-
passade till frekventa störningar eller till
mer eller mindre öppna skogar missgyn-
nades, nä r skogsbränderna kontrollerades
och svedjandet upphörde vid 1900-talets
början, och så småningom, från århund-
radets mitt, likåldriga, välslutna skogar
började anläggas.

De upprepade bränningarna av ljung-
hedarna i Västsverige åstadkom en suc-
cessiv utarmning av marken, men hedar-
na kan också ha varit estetiskt tilltalan-
de för vissa människor. Idag skulle med
säkerhet många av dessa hedar ha be-
varats och skötts som naturreservat och
varit attraktiva turistmål. Så ä r fallet på
Liineburgerheden i Tyskland. Där härs-
kar fortfarande en "Heidekultur" med
mängder av attribut anpassade till den-
na, såsom fårskötsel, biodling, hästturer,
klädsel, mat, fester m.m.
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Tallhed dimensinshuggen 1899.
Foto Karl Erik Kallin.

ga nya bestå nd genom plantering, och att
åstadkomma en tillfredsställande själv-
föryngring är nästan omöjligt. Heddege-
neration kan också förekomma i andra
landsdelar, men markprocesserna är inte
så fastlåsta som de kan bli i Norrlands
hårdare klimat.

Med stöd av kartor har Lars Kardell
(1977) studerat markanvändningen un-
der 275 å r på en liten fastighet i Öster-
götland, och funnit att skogsmarken ut-
nyttjades hårdast vid mitten av 1800-ta-
let. Resultatet blev ett försämrat marktill-
stånd då organisk substans och mineral-
nä ring fördes bort från ekosystemet ge-
nom svedjningen och betningen. Kardell
menar att skogstillståndet trots detta ä r
hyggligt, men att produktionsförmågan
troligen kunnat vara ännu högre, om inte
skogsmarkerna delvis överutnyttjats un-
der 1800-talet. Han vågar också genera-
lisera det undersökta fallet till att gälla
större delen av skogsarealerna i landets
mellersta och södra delar.

I dessa landsdelar fanns även de ovan
nämnda bruks- och godsskogarna, som
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Vildmarksideal och
naturskydd
Även om skogsvården och hänsynen till
skogsmiljön var satt på undantag under
1800-talet, vann naturskyddet terräng,

först i USA, England och Tyskland, se-
dan även i Sverige. Från att odla eteris-
ka tankar om den besjälade naturen un-
der första hälften av 1800-talet övergick
människor nämligen till konkreta hand-
lingar under den andra hälften av år-
hundradet. Man började skydda denna
besjälade natur, som människor fått öka-
de kunskaper om genom de naturveten-
skapliga framstegen och egna kunskaps-
strävanden. Innan detta behandlas skall
vi först skaffa oss en föreställning om hur
konstnärer och författare såg på naturen,

och hur detta i sin tur kan ha påverkat
människors naturuppfattning.

Romantiken, som vid 1800-talets bör-
jan ersatte upplysningen och nyttokultu-
ren, hade ett frihetsideal, nä mligen män-
niskors och särskilt konstnärers rätt att

ge uttryck åt kä nslor och uppfattningar.
Det ligger i själva begreppet romantik, att

människan i sin värld betraktar även det
som ligger utanför den konkreta verklig-
heten, ofta en idealiserad vä rld.

Romantiken hade sitt starkaste fäste

i Tyskland, där Friedrich von Schelling
(1775— 1854) var den ledande filosofen.
Schelling framförde idéer om den besjä-
lade naturen, vilket skapade grogrund för
olika natur- och religionsfilosofiska rörel-
ser. Religionen fick ofta en central roll
i dessa rörelser, vilket tilltalade kyrkans
folk (Nordin 2000). Närmast den besjä-

lade naturen kom enligt romantikerna
den skapande konstnären.

Romantik och realism i konsten
Människor tilltalades då liksom nu av de
romantiska uttrycken i konst och littera-
tur, och de torde inte minst ha påverkats
av hur naturen avbildades. För bildkonst-
närerna var glesa urskogar, hagmarksbe-
tonade och parkliknande skogar samt

hedlandskap med enstaka träd vanliga
skogsmotiv. Dessa återfinner man ofta i
verk av internationella storheter som Tho-
mas Gainsboroughs (1727-1788),/ M. W.
Turner (1775-1851) och John Constable.
Träd och skogsdungar utgjorde dekora-
tiva inslag i de öppna landskapen.

Bland svenska landskapsmålare i ro-
mantisk eller realistisk stil kan nämnas
Marcus Larson (1825-1864), som är mest

känd för dramatiska skogsmotiv med for-
sar och klippor. Edward5^(1828-1889),
den kanske mest välkända skildraren av
naturidyllcr, hade ofta leende skogshagar
och björkar som motiv. Även Olof Arbo-
relius (1842-1915) målade under en tid
ljusa och friska lövskogshagar med mo-
tiv från Dalarna. Friska och naturtrog-
na landskaps- och skogsmiljöer målades
även av Olof Hermelin (1827-1913), Jo-
han Krouthén (1858-1932), Oscar Törnå
(1842-1894) och Alfred Wahlberg (1834-
1906). Den senare var en av de främsta

landskapsskildrarna under 1800-talets
andra hälft, anser konsthistorikern Bir-
gitta Rapp (1996), med stor förmåga att

återge ljus och stämningar i naturen, ofta
i mörka landskapsbilder. Troligen påver-
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Claude Monet (1840-1926), Auguste Re-
noir (1841-1919) och Alfred Sisley (1839—
1899) samt deras efterföljare Paul Cézan-
ne (1839-1906), Vincent van Gogh (1853—
1890) med flera.

En speciell form av realistiskt natur-
måleriet utövades av bröderna von Wright
- Magnus (1805-1868), Wilhelm (1810-
1887) och Ferdinand (1822-1906). De
växte upp på en lantegendom i Kuopio i
Finland, och tillbringade sin tidiga ung-
dom som jägare och friluftsmänniskor,
innan de sökte sig till konstutbildning
(Brodin 2003). Bröderna är mest kända
för de vetenskapliga illustrationerna till
Svenska foglar efter naturen på sten ris-
tade, ett arbete som utfördes av Magnus
med hjälp av Wilhelm och med viss in-
sats av Ferdinand. Wilhelms storverk var
bilderna i Skandinaviens fiskar. Ferdinand
deltog till en del i båda dessa verk, men
sysslade för övrigt med landskaps- och
djurmåleri. I hans målningar ser man en
påverkan från Diisseldorfsakademien, en
berömd och av många svenska konstnä-
rer besökt konstskola, dä r uttryckssätten
var dramatik och dunkla färger. Många
av hans verk har motiv med örnar och
hökar, som slår byten, liknande motiv
som senare Bruno Liljefors (1860-1930)
målade.

Björkhage i Dalarna. Arborelius 1886. Foto förf.

kad av det franska friluftsmåleriet åter-
gavs motiven så småningom ljusare. Carl
Fredrik Hill (1849- 1911) med sin förkär-
lek för öppna landskap skall också näm-
nas som en av de stora ” naturmålarna”.

De romantiska uttrycken i konsten
övergick successivt underi800-talet till
en mer realistisk och äkta återgivning
av naturen. Skillnaden blev ofta inte så
stor, vilket framgår vid studier av musei-
samlingar, utställningar och konstlittera-
tur. Många av de ovan nämnda svenska
konstnärerna inspirerades av det ljusa fri-
luftsmåleriet i Frankrike. Där framträd-
de på 1870-talet impressionismen som en
utveckling av realismen. Impressionis-
terna ville ge en ögonblicksbild av mo-
tiven. Resultatet blev konstverk med liv
och skimrande lyster, vilket också gällde
landskap och skogsmiljöer. Vi finner det-
ta hos de första stora impressionisterna,

Liljefors i Darwins anda
Liljefors gick längre i realism och natura-
lism än de flesta målare. Han var jägare
och stor naturälskare, och hans iakttagel-
ser och studier av djuren och deras anato-
mi, fä rger, beteenden samt biotoper kan
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diorama. Övergången mellan fågelinstal-
lationerna och målningarna var knappt
märkbar.

Uppsalaprojektet kan ses som föröv-
ning till det mycket större Biologiska mu-
seet på Djurgården i Stockolm, som fort-
farande är öppet. Från ett torn med två
plattformar i mitten av den kupolforma-
de lokalen kan man beskåda landskaps-
bilder med huvudbiotoper från olika de-
lar av Skandinavien, med viss tonvikt på
det boreala barrskogsområdet i Sverige.
Liljefors hade hjälp av konstnären Gus-
taf Fjaestad, när han utförde de enorma
fondmålningarna, vilka flyttade åskåda-
ren till en utsiktspunkt i naturen (Won-
ders 1993).

"Huvudändamålet med ett biologiskt
museum är att söka åskådliggöra sådana
drag ur djurens liv, som i skrift äro omöj-
liga att påvisa; att visa i vilken natur de
skilda djurformerna leva, hur de i dräkt
och form anpassat sig till denna natur"

förklarade Koltbojf (Wonders 1993). Det
var ett syfte i Darwins anda, och hade
täckning genom de båda museibyggar-
nas djupa biologiska kunskaper, som idag
skulle benämnas ekologiska. Kolthojfvar

betraktas som vetenskapliga. Det fanns
uppenbara likheter mellan bröderna von
Wrights och Liljefors sätt att förvärva na-
turkunskaper. Skillnaderna fanns i ut-
tryckssätten. Medan bröderna målade
noggrant och detaljrikt använde Liljefors
ofta svepande penseldrag, även om också
han ibland var ytterligt noggrann i sin na-
turskildring. Man kan dock inte fästa nå-
gon stiletikett på Liljefors. Enligt Casten-
fors (1996) "lånar han fördomsfritt under
åren stilmedel från realismen, impressio-
nismen, expressionismen och symbolis-
men för att uppnå största möjliga trohet
mot det sedda." Liljefors var även påver-
kad av darwinismen. I sina målningar
återger han ofta scener om den grymma
kampen i naturen.

Liljefors tog ännu ett steg mot ett 11a-
turtroget, eller "ekologiskt", återgivan-
de av naturscener när han medverkade i
uppbyggnaden av de biologiska museer-
na i Uppsala och Stockholm. Initiativta-
gare till museerna var jägaren, konserva-
torn och författaren av naturböcker Gus-
taf Kolthoff (1845- 1913). Denne hade
först prövat sina idéer i hemmet på Orust,
nämligen att visa de uppstoppade dju-
ren i deras naturliga miljöer i stället för
tätt uppradade utan sammanhang, som
vanligt var i museerna (Brusewitz 1993).
Nästa steg var det relativt anspråkslösa
biologiska museet i Uppsala, som inrätta-
des i Anatomiska teatern i Gustavianum
1889. Liljefors utförde de fondmålning-
ar som tillsammans med de fågelbiotoper
som byggdes upp, skapade illusionen av
en verklig miljö. Konstruktionen kallas

Biologiska museet, invigt 1893.
Foto Arne Biörnstad.
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Diorama i Biologiska museet utfört av Gustaf Kolthoff och Bruno Liljefors. Foto Marie Andersson.

även formellt sett en naturvetenskaplig
forskare. Han fick ett hedersdoktorat för
en undersökning om de nordiska vadar-
nas höstflyttningar (Brusewitz 1993).

av de höga auktionsprisena på konstver-
ken ifråga.

Den realistiska konsten fick därtill en
pedagogisk och undervisande funktion.
Efter 1700-talets och det tidiga 1800-ta-
lets mera dekorativa naturmålningar ska-
pade nämligen realisterna naturtrogna
bilder av bland annat skog, växter och
djur och deras biotoper. Det yttersta i
denna pedagogik torde de beskrivna bio-
logiska museerna vara.

En ytterligare aspekt på det roman-
tiska och realistiska landskapsmåleriet
ä r att det har förstärkt den förkä rlek till
pastorala landskap som människor ver-
kar ha haft under årtusenden. Det finns
emellertid teorier bland forskare om att
det inte bara är en förkärlek, utan att det i
människans gener finns något som väcker

Diskussion
Hur påverkade konsten människors na-
turuppfattning? Man kan då först fråga
sig: Vem skulle inte vilja leva i Constables
Wivenhoe Park i Essex, England, eller
ströva i Arborelius björkhagar i Dalarna?
För många människor torde dessa målare
och deras efterföljare ha skapat bestående
förebilder för hur ” vacker” skog och vack-
ra landskap skall se ut, vilket införlivats i
deras natursyn. Upplevelsen av de kända
konstnärernas verk repeteras ju ständigt
världen över av nya generationer männis-
kor, och möjligen förstärks upplevelsen
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positivt gensvar vid anblicken av öppna
landskap (Ornstein & Sobel 1990). Till
detta måste det finnas en förklaring, som
har att göra med människans biologiska
utveckling, där exempelvis öppen natur

och god överblick över omgivningen-sa-
vanner och höjder -varit viktiga för över-
levnaden, och att individerna därför in-
stinktivt uppfattar dessa miljöer positivt.
Enligt Darwin (1859) förändras instink-
terna liksom övriga egenskaper gradvis,

och ackumuleras i en riktning som ä r
gynnsam för de levande varelserna. Det-
ta motsäger inte, att det under en livstid
utvecklas en positiv syn på vissa miljöer
som samverkar med instinkterna.

författare haft en ännu större påverkan.
Bland 1800-talsförfattarna tillhör Ralph
Waldo Emerson (1803-1882) och Henry
David Thoreau (1817-1862) de mest kän-
da, och deras inflytande på främst miljö-
rörelserna sträcker sig fram till våra da-
gar (Worster 1994, Budiansky 1997). Inte
minst berodde detta på att de inspirera-
de nya generationer av författare världen
över.

" Filosofiskt sett ä r universum samman-
satt av Natur och Sjä l ” skriver Emerson i
sin bok Nature 1836. Emerson var ledare
för transcendentalisterna i Bostonområ-
det, som utgjorde en naturfilosofisk rörel-
se med inriktning på frågor om samban-
det mellan gud, människa och natur.

Emerson uttalar också: "största glädjen
som fälten och skogarna ger oss finns
i antydan om en ockult relation mel-

Naturfilosofi i litteraturen
Mä nniskor påverkas av konsten i sin na-
tursvn. Sannolikt har naturfilosofiska

/

John Constables Wivenhoe Park 1816 (beskuren).
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- på svenska Skogsliv vid Walden — som
blivit en kultbok för miljövänner. Med
en lånad yxa fällde han talltimmer och
byggde en stuga vid sjön Walden. Han
levde ytterst enkelt och visade att man
kunde undvara de flesta av civilisatio-
nens bekvämligheter. Det behövdes var-
ken postgång eller jä rnvägar, och lönear-
bete var förkastligt.

I Skogsliv vid Walden skildras växt- och
djurlivet livfullt och detaljerat, men nå-
got ingående ekologiskt resonemang förs
inte. Även om han inte ägde en djup eko-
logisk insikt, kan man anta att det aske-
tiska levnadssättet med en extrem spar-
samhet med resurser är något som män-
niskor i miljörörelser noterat och upphöjt
till föredömligt exempel. Även hans na-
turfilosofiska och religiösa betraktelser
torde tilltala många.

lan människan och växten. "Om natu-
rens skönhet skriver han att nästan varje
form i naturen är angenäm för ögat: ekol-
lon, druvan och tallkotten. Alla var det
dock inte förunnat, att uppleva naturens
skönhet. Det som ”skiljer skogshuggarens
timmerstock frå n poetens träd” ä r att po-
eten ser helheten. Det var ju också de eu-
ropeiska romantikernas uppfattning, att
naturen var besjälad, och att endast in-
tellektuella och särskilt konstnärer kunde
uppfatta detta, vilket ä r en något överläg-
sen attityd till andra människor.

Thoreau tillhörde Emersons krets, som
hade sitt centrum i den lilla staden Con-
cord i Massachusetts. Han förverkligade
ett liv i den ” besjä lade naturen” , och har
skildrat detta i sitt livsverk Walden 1854

Tidiga miljöorganisationer
i USA och England
De naturfilosofiska idéer som Emerson,
Thoreau och deras många efterföljare
torgförde, hade sannolikt stor del i fram-
växten av de tidiga miljörörelserna i USA
och England. Några av dessa rörelser var
särskilt inriktade på att ”skydda vildmar-
ken”. Även kulturklimatet i form
mantiska strömningar med religiös fram-
toning var gynnsamt för sådana syften.

Som en följd av denna tidsanda avsat-
tes Yosemite Valley på Sierra Nevadas
västsluttningar i Kalifornien som stats-
park 1864. Det skedde genom ett beslut
i kongressen mitt under inbördeskriget,
vilket innebar att det var synnerligen an-

av ro-

Thoreaus stuga (replik).
Källa: Staden Concord,USA.
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geläget. Det gällde nämligen att rädda
detta paradis på jorden frå n gruvföreta-
gen. Yosemite ä r känd för sina katedral-
liknande bergsformationer, för vattenfall
bland världens högsta, och för ett park-
landskap med blomsterä ngar och lundar.
Det var främst John Muir (1838-1914)
som i skrift gjorde Yosemitedalen känd
för sina estetiska och dramatiska kvalite-
ter, men dalen skildrades även av konst-
närer, uppmärksammades av predikan-

ter, och kom ”att framstå som den ame-
rikanska Västerns heliga park ” (Schama

o .

1995). Ar 1890 upphöjdes Yosemite Val-
ley till nationalpark. Då hade emeller-
tid världens första nationalpark redan
bildats, nämligen Yellowstone National
Park i Klippiga bergen 1872.

John Mair få r representera pionjärerna
i de naturskyddsrörelser, som växte fram
under 1800-talets senare del. Muir till-
hörde en familj, som 1849 utvandrade

från Skottland till Wis-
consin, där fadern blev
farmare. Efter arbete
på gården och studier,
begav sig sonen John
1867 ut på en lång fot-
vandring frå n mellan-
västern till Mexikan-
ska golfen. Han blev
överväldigad av skön-
heten i Sierra Nevada,
och under många år
strövade han omkring i
bergen och gjorde bio-
logiska och geologiska
observationer, omväx-
lande med arbete som
fåraherde på en ranch.
Under åren 1878-1882

"Alpäng" i
Klippiga bergen.
Foto förf.
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and so gloriously colored, and so Inminous,
it seems to be not clothed with light, but
wholly composed of it, like the wall ofsome
celestial cityd

Iakttagelserna under årens lopp gene-
rerade inte bara naturskildringar utan
även fakta, vilket torde ha stärkt hans roll
som opinionsbildare. Muir var nämligen
ingen filosofisk svärmare som exempelvis
Emerson, vilket Muirs språk i naturskild-
ringarna kan förleda en att tro. Han sök-
te bland annat förklaringar till de märk-
liga geologiska formationerna i Yosemi-
te, och satte sig in i andra inhemska och
internationella utforskares glacialteorier.
Han kom fram till en teori om den gla-
ciala erosionen (Muir 1961), som i hög
grad överensstämmer med moderna ve-
tenskapliga rön (Mc Cormick 1961). De
praktiskt-vetenskapliga avsnitten redovi-
sas på saklig prosa, men nä r han väver
in erosionen i en naturskildring låter det
sa har:

återgav han sina iakttagelser i ett antal
artiklar, vilka bidrog till opinionen att ge
reservaten Yosemite Valley och The Se-
quoia nationalparksstatus. När kongres-
sen år 1897 var tveksam till president
Grover Clevelands förslag om att skydda
ett antal National Forests, lyckades Muir
även då påverka både kongressen och den
allmänna opinionen till presidentens fa-
vör. Även näste president, Theodore Roo-
sevelt, fick stöd av Muir för att driva ige-
nom ett storskaligt naturskyddsprogram.
De två gjorde även en tur tillsammans i
Yosemiteparken.

Boken Mountains of California 1894
(nytryck 1961) har baserats på de nämn-
da artiklarna. Liksom Thoreaus bok Wal-
den blev den en kultbok, vilket inte ä r
förvånande då dess text är ett enastående
exempel på poetisk prosa. Man kan lik-
na den med expressionismen inom kon-
sten:

"Along its eastern margin rises the mig-
hty Sierra, miles in height, reposing like a
smooth, cumulous cloud in the sunny sky,

“ These cliff-bound glaciers, seeming-
ly wedged and immoviable, are flowing

like water and grinding the
rocks beneath them.The lakes
are lapping their granite sho-
res and wearing them away,
and every one of these rills
is fretting the air into music,
and carrying the mountains
to the plain.”

Tenaya Lake i
Yosemite National Park.
Foto lan Pitt.
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John Muir var även en av grundarna
av miljöorganisationen Sierra Club 1892.
Denna och andra klubbar, till exempel
den första som bildades, Appalachian
Mountain Club 1876, hade även politis-
ka och sociala syften med sin verksam-
het. Att använda människors känslor för
naturen som medel att väcka deras en-
gagemang för andra frågor hade visat sig
vara verksamt (Budiansky 1997). Många
av klubbarna har varit livaktiga sedan
dess. Exempelvis agerade Sierra Club
kraftfullt mot kalhyggesbruket i Klippi-
ga bergen under 1960-talet, och lyckades
genom stämning inför domstol stoppa
Forest Services avverkningar, och åstad-
komma en ä ndring av skogsbrukssätten i
det statliga skogsbruket (Enander 2003).
Författaren besökte år 1973 ett av dessa
hyggen i delstaten Montana, som utlöste
Sierra Clubs protestaktioner.

I England, där urbaniseringen och in-
dustrialiseringen ägde rum tidigare än i
USA och arealanvä ndning varit procen-
tuellt mer omfattande, fanns inga vild-
marker kvar att rädda. Nybildade na-
turskyddsföreningar ladc i stället ner sitt
engagemang på att skydda äldre lands-
bygdsmiljöer, byggnader, broar, stigar,
allmä nningar och liknade. Ett sådant
syfte hade exempelvis den första av des-
sa organisationer, Commons, Open spa-
ces and Footpath Preservations Society,
som bildades 1865 ( Budiansky 1995)- Det
startades också ett stort antal vandrar-
klubbar, som var mera allmänt inriktade
på naturstudier. I England startade också
den första alpina klubben med syfte att

främja bergsvand ringar. Det ägde rum
i London 1857, och dä refter etablerades
liknande klubbar i andra lä nder (Sehlin
1985).

Akademikerklubbar bedrev
stillsamma miljörörelser i Sverige
Initiativtagarna till Svenska Turistfören-
ingen, STF, som grundades 1885 i Upp-
sala hade säkert inspirerats av natur-
skydds- och vandrarföreningarna i USA
och England, samt av Den Norske Tu-
ristförening, DNT, som tillkom 1868.
STF var emellertid ingen miljörörelse,
utan syftet var att främja turismen, som
var en ny folkrörelse i vardande. Rent
praktiskt var det fråga om att organisera
och underlätta fjällvandringar, och ide-
ellt att öka människors kunskap om Sve-
rige, dess natur och folk. Indirekt banade
STF därigenom säkert vägen för natur-
skyddet.

Det var bland akademikerna i Upp-
sala som idén om en turistförening bör-
jade diskuteras 1884 (Sehlin 1985). De
gick från ord till handling, och i februa-
ri å ret därpå bildades Svenska Turistför-
eningen med DNT som modell för för-
eningens program och organisation. Till
en början var akademikerna den domi-
nerande medlemsgruppen. Förening-
ens förste ordförande var fysiologiprofes-
sorn Frithiof Holmgren, och vice ordfö-
rande riksantikvarien Hans Hildebrand.
Holmgren startade det första fysiologis-
ka laboratoriet i Sverige 1862 i Uppsala.
Styrelsemedlem var också Oscar Dickson,
som ledde det norrländska skogsföretaget
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Ar 1909 bildades även Svenska Natur-
skyddsföreningen, SNF, och än en gång
var det Starbäck, som tog initiativet. Eko-
logen och professorn Rutger Sernander
satt med i styrelsen, och föreningen kom
liksom Turistföreningen att ha karaktä-
ren av akademisk klubb. Den bedrev en
relativt stillsam opinionsbildande verk-
samhet under flera årtionden.

Dickson & C, och som var stor donator
till Adolf Erik Nordenskiöld polarfärder. 1
styrelsen ingick även studenten Torbern
Fegraeus, som låg bakom uppropet för tu-
ristföreningens bildande.

Även Nordenskiöld (1832-1901) var
medlem i STF:s styrelse. Han var upp-
vuxen i Finland, och efter disputation
i mineralogi vid Helsingfors universitet
1855 kom han till Sverige 1858, där han
blev professor vid Naturhistoriska Riks-
museet samma ä r. Det var Nordenskiöld
som å r 1880 lade fram idén att inrätta
' Riksparker i de nordiska länderna” , ef-
ter amerikanskt mönster. Den orörda
naturen skulle räddas genom ett totalt
skydd mot ingrepp från mä nniskans sida
(Aminoff 1953).

Det dröjde till 1909, innan riksdagen
antog en lag om nationalparker efter en
motion av lektorn i naturalhistoria, Karl
Starbäck (1863-1931), och de första par-
kerna, bland andra Abisko, Sarekoch Sto-
ra Sjöfallet inrättades. Samma ä r stiftades
även en lag om fredande av naturmin-
nesmärken. Själva beteckningen på lagen
säger vad naturvården skulle handla om,

nämligen skydd. Ett tidigt exempel på
detta var det föredrag som hölls av bota-
nisten vid Forstliga försöksanstalten, fil.
D Gunnar Andersson (1904). Vid Fören-
ingens för skogsvå rd årsmöte 1904 talade
han om behovet att skydda olika typer av
orörd skog och förekomsten av sällsyn-
ta växter och djur. Han hade inspirerats
av den tyske botanisten och professorn
Hugo Conwentz, som hållit en serie före-
drag i Sverige om ämnet naturskydd.

Sammanfattning och diskussion
Skogsvetenskap och skogsanvändning
1700-talets naturalhistoria med uppdel-
ning i sten-, växt- och djurriket ersat-
tes under 1800-talet av moderna forsk-
ningsområden. Nya, för ekologin fun-
damentala rön hade gjorts inom växtgeo-
grafin, växtfysiologin, geologin, mark-
läran, mikrobiologin och utvecklingslä-
ran. Dessa ämnen etablerades som nya
discipliner, även om det tog tid för forsk-
ningen att växa in i dessa. Inom kemin,
som var ett viktigt område för ekologin,
hade den kemiska revolutionen vid slutet
av 1700-talet lagt grunden för nya upp-
täckter under 1800-talet. Det utveckla-
des också ett nytt kemiskt språk, som
bland annat underlättade internationell
kommunikation.

Granskningen av de skrifter, som an-
vä ndes vid de två skogsinstituten, ger vid
handen att författarna satt sig väl in i de
aktuella naturvetenskapliga rönen, och
att de tillämpade dessa i de skogsbiologis-
ka ämnena. Det fanns därför kunskaps-
mässiga möjligheter, att åtminstone på-
börja införandet av ett mer intensivt och
uthålligt skogsbruk redan under 1800-ta-
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lets andra hälft. Det fanns även tillräck-
ligt med elementära ekologiska kunska-
per att bedriva viss markvård, att åstad-
komma bra resultat vid skogsodling och
självföryngring, samt att skapa ett skogs-
tillstå nd med höga virkcsförråd. Detta
gäller med den viktiga begrä nsningen,
att kunskaperna inte var tillräckligt ny-
anserade för att kunna avse hela landet

gen, den hårda exploateringen av skogar-
na i jakt på råvara till sågverk och mas-
safabriker, utbyggnaden av transportle-
der och industrier gav knappast något
utrymme för tankar om och utförande
av skogsvård för vare sig bönder eller bo-
lag. An mindre fanns ambitioner om ut-
hållighet i skogsproduktionen. Det tor-
de också ha varit en mvcket instabil si-*

tuation för bönderna som skogsägare.
De stod ju bokstavligen i korsdraget för
bolagens må lmedvetna verksamhet med
mark- och virkesanskaffning.

1 en helhetsbedömning av 1800-talets
skogsanvändning bör man dock väga in
att exploateringen av skogarna möjlig-
gjorde den framgångsrika utbyggnaden
och utvecklingen av sågverken och sena-
re massabruken.

Möjligheterna att skapa intresse för
och utveckla skogsvården och ett uthål-
ligt skogsbruk var emellertid utomor-
dentligt ogynnsamma, särskilt som det
var brist pä bra förebilder till och med i
kronoskogarna. Detta bidrar till att för-
klara böndernas men även bolagens bris-
tande skogsvårdsintresse — med de un-
dantag, som tidigare diskuterats. Till
detta kom att det saknades en nationell
skogslagstiftning, och att de regionala la-
garna i övre Norrland och på Gotland
inte främjade en god skogsvård.

Under dessa förhållanden kan man
inte heller förvä nta sig att skogsägare
och skogsbolag i allmänhet efterfråga-
de kunskaper inom området ekologi, el-
ler över huvud taget hade intresse av att
vara aktsam om skogsmiljön. Man kan

- stora delar av Norrland var kunskaps-
mässigt en vit fläck i de flesta avseenden
långt in på 1900-talet. Vissa principer
hade dock allmängiltighet, exempelvis
markvård genom minskning av skogsbe-
tet och alltför starkt svedjande, samt åt-
gä rdsanpassning till ståndorten.

De mål för skogshushållningen och de
skogsbrukssätt och skogsvå rdsmetoder
som af Ström, Obbarius, Segerdahl och
Holmerz argumenterade för, låg emeller-
tid långt före de skogspolitiska ambitio-
nerna och den praktiska skogsskötseln
under 1800-talet. Som framgå r i avsnittet
"Skog och skogsanvändning under 1800-
talet ” styrdes nä mligen verksamheten i
skogen av andra faktorer än skogsvårds-
och markvårdsbehov. Huvuduppgifter
var i stä llet köp och försäljning av vir-
ke och skogsmark, utbyggnad av skogs-

infrastruktur. Dä rför efterfrå-naringens
gades delvis andra kunskaper, än de som
förmedlades vid skogsinstituten, och de
kunskaper i skogsvå rd, biologi, marklära
m.m. som eleverna bibringades, tilläm-
pades i mycket begrä nsad utsträckning.

Systemet med avverkningsrätter, de
väldiga marköverföringarna frå n staten
till bönderna och vidare till skogsbola-
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rierna om naturvården blev dä rför ofta
vetenskapligt och allmänt sakligt inrik-
tade och relativt stillsamma. Skogsbru-
ket blev inte föremål för något särskilt
intresse i dessa sammanhang.

Det förekom exempelvis ingen diskus-
sion om naturvård när den första natio-
nella skogsvårdslagen debatterades och
antogs av riksdagen 1903 (Enander 2000).
Inte ens Karl Starbäck, som året därpå,
alltså 1904, motionerade i riksdagen om
behovet av ”skyddsåtgärder - - för vårt
lands natur” , lade in naturvå rdsaspekter i
sina inlägg. Starbäck, liksom Carl Lindha-
gen och Karl Staaff argumenterade dock
lör ett uthålligt skogsbruk, vilket idag är
en av de viktigaste miljöfrågorna.Henrik Hesselman, framstående skogsforskare,

som förde in ekologin i det praktiska skogsbruket
under 1900-talet. Vid Karl W. Fredenbergs

jägmästarkoja i norra Dalarna 1903.
Foto Cunnar Andersson och Henrik Hesselman.

Erkännande
Uppsatsen är baserad på ett material
som ingår i en större studie, omfattan-
de de tre senaste århundradena. Profes-
sor Björn Hånell, prefekt vid Institutio-
nen för skogsskötsel, och universitetslek-
tor, Skog. Dr lord Magnusson vid In-
stitutionen för skogsekologi har granskat
detta material och bistått med råd och
stöd. Varmt tack till er. Tack också till
fotogralerna, och till Elisabeth Lissen för
vägledning i Skogsbibliotekets bildarkiv.

alltså konstatera, att det under 1800-talet
fanns två vä rldar inom skogsbruket, en
vetenskaplig och en praktisk värld.

Skogsmiljön
Vi har funnit att skogsvården och hänsy-
nen till skogsmiljön var satt på undantag
under 1800-talet, men att naturskyddet i
allmänhet vann terrä ng först i USA, Eng-
land och Tyskland, sedan även i Sverige. I
England och i USA startade naturskydds-
föreningar redan på 1860- talet. De var
folkligt förankrade, aktiva och ibland po-
litiskt inriktade. I Sverige var det akade-
miker som engagerade sig naturskyddet
och som senare bildade Svenska Natur-
skyddsföreningen. Debatten och skrive-
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