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Skogsskötselfrågor vid
Sveriges första allmänna
Skogvaktaremöte i
Stockholm år 1895

å initiativ av tre brukspatroner bildades år
1889 Bergslagernas Skogvaktareförbund i

Nora. Året efter utgav detta på prov det första
numret av Skogvaktaren, en tidskrift för ” Skog-
segare, skogvaktare, jägare, trädgårdsodlare m.
fl ” Framgången uteblev inte utan tidskriften
kunde permanentas och utkom sedan regelbun-
det med fyra nummer per år fram till år 1938, då
den uppgick i Skogsmannen. Tillströmningen av
medlemmar till det nya förbundet blev så pass
stor, att man redan efter fem år kunde konsti-
tuera Sveriges Skogvaktareförbund. Vid ett möte
inom detta i Falun år 1894 beslöts att man kom-
mande sommar skulle arrangera Sveriges första
allmänna Skogvaktaremöte i Stockholm ( 1).

Målet med följande rader är att analysera er-
farenheterna från skogsskötselns område såsom
det presenterades vid detta skogsmöte samt jäm-
föra med hur vi idag ser på motsvarande frågor.
Förutom det tryckta protokollet från samman-
komsten har jag läst igenom de tio första årgång-
arna av Skogvaktaren i jakt på synpunkter kring
de aktuella ämnena.

Dessutom har jag sneglat lite i såväl äldre som
yngre litteratur för att få ett begrepp om de er-

farenheter man för drygt ett sekel sedan hade
av exempelvis blädning, risbränning, sådd och
plantering. Men först några ord om tidsandan
samt bakgrunden till dåtida skogsmöten.

P

Betraktat i backspegeln blev 1890-talet ett
mycket framgångsrikt årtionde för Sverige. Be-
folkningen ökade årligen med 36 000 personer
(cirka 75 promille), en ökning med 70% jämfört
med decenniet innan. BNP per capita steg från
1,0% till 2,4% i genomsnitt per år (2).

Den senare siffran, som sedan höll i sig på
denna nivå under decennier var också världsre-
kord. Under 1890-talet slog exempelvis cykeln
igenom och då kunde vi också bevittna elektri-
citetens genombrott i olika industriprocesser. De
s k geniföretagen (AGA, ASEA, LM Ericsson m
fl) skördade stora framgångar. Reallönerna steg..
Men fördelningen av inkomsterna var i högsta
grad ojämn, vilket förklarar de socialistiska idé-
ernas snabba genomslag hos industriarbetarna.

LO bildades 1898 och året efter Kooperativa
Förbundet. Repressalier från det etablerade
samhällets konservativa krafter drabbade såväl
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SKOGSKÖTSELFRÅGOR

Prydliga skogvaktare på baroniet Adelswärd i slutet av 1800-talet.

bränslesortiment var på nedgång (3).
Under 1890-talet tog Sverige definitivt steget

in bland industriländerna. Knappast något årti-
onde dess för innan hade sett så många föränd-
ringar inträda. Men det är tveksamt om skogens
folk, arbetare och lägre tjänstemän, fick ta del av
välfärdsökningen och noterade denna.

arbetarrörelsens agitatorer som borgarklassens
fritänkare.

Det som i hög grad styrde utvecklingen var
efterfrågan från våra viktigaste marknader, de i
England och Tyskland. På skogsindustrisidan
skedde ett genombrott för pappersmassan. Un-
der 1890-talet fyrdubblades produktionen. Även
konverteringen till papper fick ett uppsving och
exporten närmast fördubblades under årtiondet.
Produktionen av sågade varor nådde en topp
kring 1895, för att därefter under relativt lång tid
stabilisera sig på denna konstant höga nivå. För-
brukningen av träkol vari sakta avtagande, vilket
delvis berodde på att järnbruken i allt högre grad
utnyttjade stenkol. Även konsumtionen av olika

Det första allmänna skogsmötet hölls år
1866 i Stockholm för ” behandling af frågor af
rent forstlig, administrativ och ekonomisk na-
tur” mellan ” tjenstemän från skilda delar af
landet”. Det är svårt att komma åt förebilderna
till detta. Men de är troligen att hämta från den
tyska kultursfären, i vilken det första försöket att
bilda en förening i syfte att ge medlemmarna ett
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forum för meningsutbyten inom skogsvetenska- Hotell anvisades tillsammans med restauratio-
pen såg dagens ljus år 1796. Motsvarande danska
företeelse går tillbaka till år 1868 (4).

En annan impuls kom säkerligen från de all-
männa svenska lantbruksmötena, vilka sedan år öppettider och entréavgifter. På nästan samtliga
1846 regelbundet anordnats. Under dessa disku- landets järnvägar hade man fått prisnedsättning.
terades gemensamma problem inom lantbruket. Trots att målskjutningspriser till över 1000 kro-
De utvecklades successivt till stora riksomfat-
tande arrangemang med husdjurspremieringar
och utställningar (5).

I begynnelsen var skogsmötena främst en an-
gelägenhet för statens skogstjänstemän. Men re-
lativt snart vidgades kret-
sen. Vid 1877 års allmänna
skogsmöte i Stockholm
(det fjärde i ordningen)
deltog inte mindre än 76
personer, vilka under led-
ning av Skogsstyrelsens
generaldirektör, C A T
Björkman, diskuterade 30
olika ämnen av typ ” hvilka
åtgärder kunna vidtagas till
förekommande af skogens
antändning från jernvägs-
lokomotiv?” Kallelse till
mötet med utförlig dag-
ordning skedde genom
annons i landets ledande
tidningar.

För att göra samman-
komsten mera lärorik,

ner och nykterhetsvärdshus.Stockholms sevärd-
heter alltifrån Arbetsskolan för lytta och vanföra
till Theodor Blanchs Konstsalong listades med

nors värde ” utverkats” var man dock tvingad att
ta ut insatser av de tävlande vid prisskjutningen
i Huvudsta. Till jämförelse kan nämnas att en
liter mjölk år 1895 kostade 11 öre.

De tolv diskussionsämnena var anpassade till
skogvaktarnas vardag. I icke
oväsentlig grad spårar jag
skogschefen Lovéns intres-
sen bakom dessa (7). Man
diskuterade blädning contra
trakthuggning, sådd eller
plantering samt ombads
vittna om erfarenheterna
av dikning, ett då ganska
nytt område. Förekomsten
av skadeinsekter fanns på
agendan liksom frågan om
haren borde fridlysas fram
till den 20 september. Det
sedan något årtionde upp-
märksammade problemet
huruvida insjöfisket tog
skada vid flottning av obar-
kat virke var tydligen ännu
inte löst. Några omfattande
diskussioner kring skogsar-

betets organisation eller teknik fördes inte, då
Skogschef F A Lovénsom det stod i inbjudan

till 1877-års möte, var det ” särdeles önskligt”
att deltagarna medförde och förevisade ” sådana denna mycket viktiga del i allt väsentligt ännu
skogsodlings- och andra vid skogshushållningen
använda reskap och instrumenter, hvilkas be-
gagnande visat sig fördelaktigt ” (6).Företeelsen
skogsmöten är ett belägg för skogsyrkenas pro-
fessionalisering under 1800-talets senare del.
Rent praktiskt möjliggjordes de av järnvägsnä-
tets utbyggnad.

sköttes av entreprenörer. Dock ville arrangörer-
na gärna ha svar på frågan hur stort ett vinterlass
var uttryckt i fastkubikmeter.

Mötet leddes av Kongl. Skogsinstitutets direk-
tör, C G Holmerz. Han blev senare under några
år ordförande i Svenska Skogvaktareförbundet.
Det är för en sentida bedömare spännande att
se vilken roll bruksägare och utbildade jägmäs-

Ett omfattande organisationsarbete hade tare, oftast i höga positioner , spelade i förbun-
genomförts av ” arrangementskomiterade”, vilka dets begynnelse.Gissningsvis ville dessa med sin
anfördesav Uddeholmsskogschef,Fredrik Lovén. medverkan öka kunskapsnivån hos skogvaktar-
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SKOGSKÖTSELFRÅGOR
upplysningen att ” le jardinage” eller franska
blädningsmetoden var mindre känd, men att ” vi
hafva satts i tillfälle att lära känna den genom
ett föredrag, som hållits i Örebro af jägmästare
Wallmo”. Bruks- och skogsägare fick där upp-
fattningen, att den var bättre än andra hushåll-
ningsmetoder. Lovén ansåg dock att denna äkta
blädning aldrig skulle få fotfäste i den svenska
skogen p g a ett flertal olägenheter (9).

kåren samt möjligen höja dennas status i det vik-
tiga projektet att införa en ” långsiktigt hållbar”
skogshushållning.

I förordet till sin i samtiden berömda bok
Rationell Skogsafverkning säger Uno Wallmo
(1897), att det är ” tidehvarfvet själft, som alstrar
personen och händelsen". En idé, som i detta fall
blädning, låg i luften. Efter en dryg mansålder
med trakthyggesbruket och inte så få tillkorta-
kommanden ( t ex tysktallsproblemet) sökte
man något nytt.
Wallmo blev den nya
modevågens banér-
förare. Efter en läng-
re studieresa under
år 1894 i Tyskland,
där man av liknande
skäl under 1880-ta-
let i flera regioner
drabbats av problem
med trakthyggen och
övergått till blädning,
höll Wallmo ett antal
föredrag samt skrev
några tidningsartik-
lar. Han pläderade
där för blädningsar-
tade huggningsfor-
mer. Sådana hade
tidigare såväl prakti-
serats som i mindre
utsträckning
kuterats i skrift. Så
t ex hade skogsmötets
giganter, hrr Holmerz och Lovén, båda relativt
utförligt i böcker berört detta tema (8). Men det
är ändå märkligt att se vilken genomslagskraft
Wallmos agerande fick, i en tid då medias roll
var synnerligen begränsad.

Den fråga, som skogsmötet först avhandlade
var vilka eventuella skillnader som fanns mellan
” s.k. fransk afverkningsmetod och vår svenska
blädning” och om det fanns skäl att utbyta den
hittills brukliga trakthuggningen mot någon
blädningsmetod. Doktor Lovén inledde med

Det är givet, påstod jägmästare F F Edelstam,
att blädningsmetoden
har många anhängare,
då awerkningskalky-
len ( när man tagit ut
de största och bästa
stammarna samt slup-
pit kulturkostnader)
på pappret ter sig
lysande. Men då har
man inte räknat in de
sorgliga rester som
kvarstod (10).

Jag noterar, efter
att ha läst igenom
allt relevant material,
att erfarenheterna av
blädning var ringa.
Den äkta blädningen,
i vilken man avverkar
enstaka mogna träd
samt tar ut ett och
annat skadat i under-
växten, lämnar aldrig

marken bar. Man litar
uteslutande på självföryngring. Intervallen mel-
lan ingreppen på en och samma plats varierade
mellan 10-15 år. Endast i något fall hade detta
provats. Däremot insorterades under blädning
olika former av luckhuggningar, dvs små trakt-
hyggen om maximalt ett halt tunnland.Till detta
kom den oordnade bondblädningen och tim-
merblädningen. Den senare var någon form av
ljushuggning i vilken man tog ut timmerträden
i ett bestånd vid två till tre ingrepp under en 30-
årsperiod i huvudsak som svaga dimensionsav-

Lir+rrt^t
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dis- Skogsinstitutets direktör, C G Holmerz
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siktiga i sin argumentation och ville gärna prova
metoden några år på lämpliga marker för att
” framledes med mera bestämdhet kunna yttra
oss”. En motståndare ville uttömma sin ” vredes
skålar öfver blädningssystemet”, då han ansåg
att en kommande generation troligen skulle
” fälla hårda omdömen öfver hrr blädares till-
ställningar” (12).

Så blev också fallet, även om blädarna under
relativt lång tid var med i leken. Först under
1950-talet sopades de sista bort från scenen. Ty-
värr blev det aldrig något helhjärtat av Statens
Skogsförsöksanstalts uppdrag i blädningsfrågan.
Vi står därför idag relativt tomhänta, när det gäl-
ler att jämföra föryngring och virkesproduktion
mellan de båda huvudalternativen (13). När nu
det naturnära skogsbruket blivit på modet, som
en följd av kontinentala strömningar, hade det
varit av värde , om vi haft tillgång till åtminstone
en under ett sekel konsekvent blädad skog (14).
År 1895 fanns samtliga idag framförda argument
kring blädning på plats bortsett från den biolo-
giska mångfalden. Även rent estetiska synpunk-
ter saknades, men fanns i samtiden. Det enda jag
egentligen från rent skogligt häll saknar i diskus-
sionerna kring dåtida blädning är nederbördens
avgörande betydelse.

Uno Wallmo påstod att blädning kunde an-
vändas på 90-95% av den svenska skogsmarksa-
realen, då underförstått med ett godtagbart
skogstillstånd som slutprodukt. Bortser man från
detta kan siffran höjas till 100%. Jag är dock ef-
ter en snart 30-årig negativ erfarenhet kring för-
sök på luckblädningssidan i goda granbestånd i
östra Sverige mycket skeptisk. Vi har visserligen
fått bort skogsbete, men in har hjortdjuren kom-
mit. Den alltmer eutrofierade marken ger såväl
kruståtel, piprör och örnbräken oanad konkur-
renskraft mot självföryngringen (15).

Den fjärde frågan vid skogsmötet löd: ” Hvil-
ken erfarenhet är gjord med afseende på risbrän-
ning såsom beredningsarbete för skogsfrösådd?”
Ett 25-tal inlägg gjordes, öfverskogvaktare J E
Anderson, Kloten, inledde med att kategoriskt
påstå, att plantorna efter bränning alltid upp-
kom jämnt samt hade en bättre växtlighet. De

verkningar. Därefter följde någon form av kalav-
verkning.

Blädningens skeptiker hävdade att man
fick sämre kvalitet på producerat timmer (blott
en stock per träd till följd av stor kvistighet ), dålig
föryngring samt stor risk (om det gällde gran ) för
granbarkborreangrepp. Dessutom ökade storm-
fallsrisken. Överblicken och ordningen i skogen
försvann. Till råga på allt blev avverkningarna
dyrare. Marginellt kunde dock blädningsartade
huggningsformer användas på bättre marker i
granbestånd samt på bergbundna lokaler i tall.
Hit hörde också de skånska bokbestånden, vilka
dock Bergslagens skogvaktare hade föga erfaren-
het av. Däremot var alla överens om att i Norr-
land, där man inte kunde kola eller sälja mas-
saved, var timmerblädningen ett nödvändigt ont
såväl i tall- som granbestånd. Här kunde man
inte av kostnadsskäl så eller plantera. Även på
små markinnehav tolererade mötesdeltagarna
blädningsmetoder.

Anhängarna var få, men ökade i slutet av
decenniet. De förde fram delvis motsatta argu-
ment. Kvaliteten i blädningsbestånd var lysande
och stormsäkerheten stor. Produktionen var
högre till följd av att marken beskuggades. Hu-
mustäcket blåste inte som vid kalhuggning bort
och man slapp invasion av gräs, ljung och bärris.
Dryga kulturkostnader undveks, vilket mer än
väl uppvägde de något ökade awerkningskost-
naderna.

När man några år senare, efter publiceringen
av Wallmos bok, påstår signaturen X, att ingen
svensk skogskarl vågar uppträda med någon
bestämdhet i blädningsfrågan, ” såvida icke,
n.b., man harså stor själftillit som jägmästaren
Wallmo”. Om än skribenten satte stort värde på
hr Wallmos bok, kunde han inte ” undvika fästa
uppmärksamheten på ett säreget sätt författaren
begagnat,då han söker uppdraga paralleller mel-
lan trakthuggning och blädning”. I det förra fal-
let framhölls det sämsta som kunde tänkas och
vid blädningen alla dessfördelar (11).

Tillskyndarna av blädning var mycket för-
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voro ” mera friska och lifskraftiga till utseendet ,
särskildt tallplantorna” .Han medgav dock att på
hedartad mark där man bränt så hårt att moss-
fällen blivit genombränd och sanden kommit i
dagen, så gjorde metoden mer skada än nytta.
Han fick medhåll av skogvaktare E Petersson,
Ulfshyttan, som tillfogade att bränningen skulle
ske tidigt på våren, så att fara för skogseld ej
uppstod. Dessutom skulle man vänta ett år med
åtgärden. Jägmästare Edelstam påstod att gra-
nen sannolikt led av bränning, om humustäcket
reducerades , något som ett par andra deltagare
inte kunde verifiera. Skogsförvaltare E O Hjelm,
Billingsfors, som undervisat vid Presteruds
skogsskola, ansåg att man inte kunde se skill-
nad på granskogen om marken var bränd eller
ej. "Vuxe granskogen dåligt, berodde det nog på,
att marken var olämplig från gran” .Så fortsatte
diskussionen, där man redovisade lite olika erfa-
renhet om man skulle så direkt efter bränningen
eller när ett eller annat år förflutit. Alla var dock
överens om att såningsarbetet underlättades.
Men tvivel fanns om kostnaden för bränning
kompenserades av arbetslättnaden. Flera perso-
ner poängterade att det gick bra att bränna un-
der fröträd, därest man risade rent under dessa.
Den ende som med skärpa opponerade sig mot
risbränning var skogsförvaltare K E Rahm från
Almnäs utanför Hjo. Han ansåg att metoden
var en nödfallsåtgärd, på platser , där ljung och
bärris brett ut sig. Men även där var den skadlig.
Det var allmänt känt att marken efter bränning
” lättare låter beså sig”. Så länge ” askan retar plan-
torna till växt, kan man fröjda sig”. Men efter en
tid minskar näringstillförseln och plantorna går
i stå (16).

1890-talet. En fördel med att låta någon utnyttja
marken för svedjebruk var också att arealen re-
gelmässigt hägnades. Tramp från betesdjur und-
veks (17).
Den stora osäkerheten kring bränningens
väl och ve gällde desseffekter på långsikt.År 1890
påstod signaturen E.W. att få frågor hade disku-
terats så mycket utan att säkerhet nåtts. Man var
fortfarande lika villrådig om man skulle bränna
eller ej ” sedan man läst eller hört hvad därö fver år
anfördt ” (18) Det visste emellertid signaturen P.J.
år 1892, då han gick till storms mot svedjebruket
i Blekinge under rubriken En sorglig skogskul-
tur. Metoden medförde ett par skördar, tre års
beten och ledde fram till att marken under gene-
rationer blev ” utarmad för vegetation, risig och
ljungfylld”. P.J. ansåg det
att i ” vår stolta tid, då folkbildningen skulle vara
så god och folkskolan kostar så mycket , man
icke af naturvetenskapen fått lära så mycket som
hvad kväfve” var och detta ämnes betydelse för
alla livsprocesser. Hanteringen som sådan, dvs
svedjebruket ( inklusive då risbränning) ” ödar
bort nationell egendom och är ingenting annat än
ett den grofva okunnighetens och det missriktade
råa förvärfsbegärets lättsinne” (19).

Direktör Holmerz sammanfattade det hela
genom att för egen del deklarera att risbränning
utan olägenhet kunde ske på ” sidländ mark, men
att den däremot är riskabel på torr mark” .Det var
efter bränning svårt att få upp gran ( 20). Någon
resolution, dvs gemensam rekommendation,
fattades inte.

” ytterst sorgligt”vara

För den av ämnet intresserade går det att
utvinna massor av aspekter kring bränningen
genom närläsning av 1890-talets många inlägg i
Skogvaktaren om metoden. Enligt min bedöm-
ning hade man stor skicklighet och omfattande
erfarenhet inom skogvaktarekåren, speciellt
inom den majoritet av denna, som var verksam
inom bergslagerna. Direktör Holmerz samman-
fattning står sig ännu denna dag. Det enda som
inte ventilerades var vår tids omhuldade värn
av den biologiska mångfalden. Naturvårdsbrän-

Öfverskogvaktare C Åhlén, Storfors, tog
upp betydelsen av ” fallrågen”. Genom att efter
bränning, kratta marken och så råg ( midsom-
marråg, finnråg min anm.) kunde man så ut
skogsfröet, när snön kommit (så att man såg
var man gick). ” Plantorna trifvdes väl mellan rå-
gen , och det blev den vackraste ungskog jag sett”.
Framgången med denna metod bestyrktes av fle-
ra personer liksom inlägg i Skogvaktaren under
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ning hade varit otänkbart. Perspektivet var det
omvända. Genom bränning blev man kvitt en
del skadeinsekter, reducerade skogsbetesmöjlig-
heterna under något eller några år samt hoppa-
des reducera bestånden av i nu nämnd ordning
ljung, bärris, örnbräken och björk. De senare
upplevdes som de svåraste hindren för ett frö
att gro eller för en planta att växa upp till ett träd

lyckliga land, där man kan kläcka ut kroko-
dilungar i sanden, ginge det väl an”. Men så är
icke förhållandet hos oss, där man är tvungen
att klänga under några soliga sommarveckor.
Man var underkunnig om problemet med att
torpare och backstugusittare klängde skott i
bakung och därmed förstörde grobarheten el-
ler att temperaturen i klängarna skadade fröet,
när temperaturen gick över 45-50 grader. Den
allmänna uppfattningen var dock att metoderna
under jämförbara förhållanden gav samma re-
sultat. Många skogvaktare värdesatte möjlighe-
ten att organisera kottinsamling lokalt genom
att låta mindre bemedlade personer få en extra
förtjänst. Kronojägare Hjerpe, Rosersberg, hade
undervisat skolbarn på Södertörn hur de skulle
samla in frö. Han kunde inte av kostnadsskäl
föreskriva lavar utan rekommenderade barnen
att lägga insamlade kottar i en säck samt hänga
denna i stugan. Han hade sedan köpt upp det ut-
klängda fröet, som vägts av lärarna, samt funnit
att detta frö gav upphov till väl så goda plantor i
plantskolan som de från annat håll. Man borde
alltså ” icke förkasta det enskilda insamlandet af
skogsfrö” (22)

(21).

Skogsmötet övergick sedan till att disku-
tera frågan om lämpliga kulturmetoder, för öv-
rigt den del av skogsskötseln som flitigast debat-
terades under 1890-talet. I backspegeln tror jag
detta ytterst berodde på stigande rotpriser. Nu
fick man råd med kulturer (främst sådder) och
kunde frångå huvudlinjen med fröträd, brän-
ning och självföryngring. Många aspekter på te-
mat togs upp till diskussion. Man var intresserad
av om frö kunde insamlas från mindervärdiga
träd, när på året kotten skulle plockas och hur
den skulle klängas.

Hr Johansson vid Marma skogsskola hade
gjort försök med insamling av kottar från 30-
resp 300- årig skog och funnit att fröet inte skilde
sig åt i grobarhet.Direktör Holmerz redogjorde
för den "franske forstmannen Vilmorins” beröm-
da försök med förflyttning av tallfrö. Han hade
i mitten av 1800-talet för sitt arboretum utanför
Paris bl a samlat in frö från Riga och jämfört av-
komman av detta med den från Elsass, där ” en
ful tallform, som liknar våra vanliga kvaddtallar
(girvuxna tallar )” förekom. Proveniens Riga be-
höll sin vackra form, vilket ju var ” ett litet bevis
för, att moderträdets egenskaper går i arf genom
fröet”.

Mötesdeltagarna diskuterade sedan
lämpliga såddmetoder. Skulle man blott rispa
en fåra eller skulle man hacka upp en kvadratisk
ruta? Var hartzerhackan ett lämpligt redskap el-
ler kunde man nöja sig med en trekloig? Borde
fröet förvaras i tygsäck eller skulle man nyttja
Janssons såddflaska? öfverskogvaktare Eklund,
Stjernfors, hade funnit att bästa organisationen
var att utnyttja två fullgoda hackare efter vilka
ett 12-15 års barn hann så. De senare, i skolål-
dern, var ovana vid kroppsarbete och kunde inte
förväntas ha krafter för att under 10-12 tim-
mar per dag hacka. Däremot klarade de att så.
De gjorde rätt för sin ( ringa?) dagpenning samt
vande sig så småningom vid ett ” nyttigt och fos-
terländskt arbete”

Årets plantering är av ringa omfattning och är
mestadels ” utförd å skogsmarker, som förut va-
rit sådda. Man kan därför ej räkna planteringen
annat än som hjälpkultur” påstod år 1890 öf-

Det stora debattämnet gällde huruvida
solklängt frö var bättre eller sämre än det som
kom från ” varmklängningsanstalt”. Friherre von
Paykull, uppenbart ägare av en frökläng, argu-
menterade livligt för dennas överlägsenhet. Han
hade gjort många jämförande studier av frö-
ets grobarhet efter de båda metoderna. Bristen
på sol var förklaringen till det dåliga resultatet
från kottlavarna. ” Om man vore boende i det
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verskogvaktare J E Andersson i Kloten (23).
Avancerade och dyrbara planteringsmetoder
redovisades Så t ex rapporterade öfverskogvak-
tare I Eklund,Stjernfors , att han i norra delen av
Örebro län planterat igen en slogtägt ( inhägnad
skogsslåtter på bördig mark) med 2 000 omsko-
lade 4-åriga granplantor. Han hade låtit köra
ut högar av kolstybb från gamla liggmilbottnar
samt låtit plantörerna sätta plantorna i dessa
efter att först ha brett ut rotsystemet direkt på
gräsbottnen. Över denna kupa lät han lägga två
stycken grästorvor med grässidan ned. Efter ett
år hade han 100% överlevnad (24).

därefter i dessa frön nedkratta.
Och detta arbete, för mången en kur
kallas kultur!

Skall du din skogsmark plantera, min vän,
spar icke möda, då förlorar du den !
Alltid från början gå grundligt tillväga,
sätt träden helt tätt, det vill jag dig säga,
ty de skola stå, såsom spjälor i bur,
i bra kultur.

Svaret på frågan sådd eller plantering
blev paradoxalt nog självföryngring. Givetvis
kultiverades stora arealer kala marker fram till
1950. Men kostnadsaspekter ledde till att man
pä många håll, speciellt i norra Sverige, fortsatte
med blädningslikande huggningar. Dessa fick
också ett övertag i Bergslagsregionen. Där emel-
lertid kultur blev nödvändig, verkar man, om
marken så var lämpad , ha föredragit sådd. Men
efter andra världskrigets slut börjar plantering-
ens marsch mot fullständig hegemoni. 1 dagslä-
get självföryngrar vi cirka en tredjedel av årsytan
medan resten planteras. Sådden lyser helt med
sin frånvaro i statistiken. Orsakerna till plante-
ringsmetodernas framgång är mångfasetterad.
Jag vill blott peka på markberedarnas genom-
brott under 1950-talet, fföplantagernas möjlig-
het att förse oss med förädlat material och den
allmänna bördighetsökning vi kan se på prak-
tiskt taget all skogsmark (29).

Sådd var i alla lägen att föredra framför
plantering på alla icke gräsbundna marker. Trots
detta tvingades man tillgripa den senare meto-
den när man misslyckatseller på äldre utmagradc
kalhyggen, allt enligt direktör Holmerz erfaren-
het (25). Detta tycks också ha varit den gängse
meningen bland praktikens folk.Signaturen L. R
E. Ansåg år 1894 att kvinnor lämpade sig bättre
för plantering än män, då de förra gjorde arbetet
mera noggrant. Den manliga delen av plante-
ringslaget fick hacka upp djupa hål i vilka kvin-
norna satte lerdoppade 3-5-åriga plantor. Det är
spännande att läsa hur man redan då planterade
igen åkrar, här sannolikt i västra Värmland. I
varje fall kan L. R E. Redovisa att planteringen
kostade 48 kronor per hektar eller exakt fyrga
gånger så mycket som sådd (26).

Vid ett allmänt skogvaktaremöte i Stockholm
år 1897 diskuterades livligt om sådd eller plan-
tering var den rätta metoden att kultivera en
” större mager sandmo, som legat öppen för sol
och vind i 20-30 år”. Den allmänna uppfattning-
en var att sådd inte lönade sig utan man borde
tillgripa spettplantering med fylljord (27).

Signaturen Prunus Padus får avsluta denna
korta exposé med att jag citerar två av de tolv
verser, som ingår i hans år 1897 publicerade
poem Verkställ kultur! (28):

Kl 8 (den 14 augusti 1895) samlades skogs-
mötets deltagare i Hasselbackens nedre festvå-
ning för en supé. Därefter serverades diverse
förfriskningar i Mohriska paviljongen. Direktör
Holmerz äskade tystnad och föreslog ” konung-
ens skål, hvilken följdes af ett kraftfullt, fyrfal-
digt hurra, fanfarer och folksången”. I byråche-
fen af Zelléns tacktal framfördes farhågor för
naturskogens framtid. Skogvaktaren kunde inte
hindra dennas ödeläggelse, men genom skick-
lig skogsvård skulle kåren ” kunna skapa sig en
minnesvård i eftervärlden”, af Zellén ” utbragte
ett lefve” för den svenska skogens vårdare och
vaktare (30).

Den som kultiverar, helt säkert är vis.
Det kostar nog möda att först bränna ris
och sedan med fart stora rutor upphacka,
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Det nationella, fosterländska låg i tiden, över
hela Västeuropa kan denna rörelse påträffas. Inte
minst stärktes detta hos oss av att unionen med
Norge knakade i fogarna. Till detta kom att fat-
tigdomen började försvinna och att det margi-
nellt belägna Sverige alltmer började integreras
i den europeiska ekonomien. Skogsfrågan, dvs
att vara med och förbättra landets dåliga skogs-
tillstånd så att skogen medgav en ” långsiktigt ,
hållbar utveckling” blev en hederssak för skog-
vaktarekåren. De löste uppgiften med stor skick-
lighet, något vi senare tiders barn haft stor glädje
av. Inte minst har deras arbete väsentligt bidra-
git till den välfärd vi kommit i åtnjutande av.

tillbaka och försöker sammanfatta mitt intryck
efter några veckors umgänge med 1895 års
skogvaktare, förstår jag min gamla lärare Erik
Oksbjerg.

Under sent 1800-tal fanns mängder av dukti-
ga, praktiskt inriktade skogsskötare med stor er-
farenhet och sans att tolka naturen. Deras kun-
skaper inom skogsskötseln var avancerade och
skulle utan svårigheter kunna användas ännu
i denna dag. Det finns givetvis undantag, men
som allmänt omdöme tror jag inte att vi i nutid
som snitt når upp till den kunskapsnivå, man då
besatt.
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