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i Mötet med mellannorrland och den hektis-
ka skogshanteringen där gjorde uppenbar-
ligen Lagerhjelm djupt bekymrad: den
totala avsaknaden av skogsvård var, insåg
han. i längden ohållbar och skulle leda till
skogens och så småningom hela landsän-
dans utarmning, Kramfors egna skogar
och avverkningsrätter blev först föremål
för hans reformer (varom mera nedan ).
Och efter några år, det var just 1883, var
han mogen för det initiativ som skall upp-
märksammas i denna uppsats: han utfärda-
de. tillsammans med fyra likasinnade, en
inbjudan att bilda Norrlands Skogsvårds-
förbund, och konstituerande sammanträde
hölls den 26 februari nämnda år. (Dock
blev det första namnet ” Skogskultur i
Norrland” , 1890 ändrat till ” Föreningen
för skogsvård i Norrland” och slutligen
1912 till ” Norrlands Skogsvårdsförbund” ).
Föreningen/förbundet verkade i 82 år,
fram till 1965, då fusion med Svenska
Skogsvårdsföreningen genomfördes och
Sveriges Skogsvårdsförbund blev till.

Norrlands Skogsvårdsförbunds bildande
redan 1883 får sägas vara ett remarkabelt
kapitel i landets skogshistoria. Förbundets
karaktär av ideell proteströrelse mot ett för
Norrland och Sverige farligt skeende är
tydlig. Idén var frisk och - såvitt jag vet -
i landet oprövad.

ret var 1883. Som nybli-
ven disponent för Kram-
fors sågverk vid Ånger-

manälven satt Pehr Lager-
hjelm. Hans rötter var värm-
ländska, och mellan 25 och 50
hade han varit chef för järn-
bruket i Bofors. Just vid denna
tid hade intresset för skogs-
vård börjat ta fart i Bergs-
lagen, som ett led i arbetet
med att på lång sikt säkerstäl -
la brukens långsiktiga försörj-
ning med träkol. När Lager-
hjelm nu flyttade norrut och
bytte bransch, tog han med sig
kunskaper och erfarenheter,
som skulle komma väl till pass.
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Hurudan var då den norrländska miljö, i
vilken skogsvårdsidén nu presenterades?

• Avvittringen gick in i sitt slutskede.
Vid sekelskiftet 1900 var uppdelningen av
mark mellan kronan och enskilda i stort
sett klar också i övre Norrland. Avvitt-
ringen slutfördes, kan man säga, i sublimt
förakt för de nya värden som sågverksboo-
men undan för undan skapade i skogarna.
I stället förblev förekomsten av spridda
myrar, där nybyggarna en gång samlade in
det myrhö de behövde för boskapens stall-
fodring vintertid, vägledande för de stora
arealer som avstyckades till varje hem-
man. Resultatet blev, att man ” tanklöst
vräkte på bonden rikedomar, som han ej
behövde eller förstod att bruka, och splitt-
rade skogsmarken i parceller, lätt åtkomli-
ga för vilken köpare som helst. Inrutad
som ett slaktdjur låg skogen där” ( Bertil
Boethius 1917). - Att kronskogen på den-
na omväg - som det skulle visa sig - i stor
omfattning kom att slumpas bort till aktie-
bolag ledde visserligen till en av de våld-
sammaste politiska strider som landet
någonsin upplevt. Men denna med tiden så
heta potatis, den s k Norrlandsfrågan, var
vid 1880-talets början ännu inte mer än
ljummen; under boomens inledande fas
sökte bolagen säkra sin sågtimmerförsörj-
ning genom avverkningsrätter (ofta 50-åri-
ga) snarare än genom fastighetsköp.

•Man högg det man fann vara av värde.
Ransonering, återväxt, skogsvård var alla
okända eller obeaktade begrepp i boomens
första fas. Allt annat hade också varit ägnat
att förvåna; en rik skogstillgång i kombi-
nation med gynnsamma transport-, föräd-
lings- och marknadsvillkor har överallt på
jorden resulterat i en rå, exploaterande för-
sta fas (som endast under lyckliga omstän-
digheter kunnat ersättas med en andra,
uthålligt producerande fas).

•Oron för ” skogens utdöende” var dock
under hela 1800-talet uttalad, och den väx-
te förstås allteftersom avverkningarna fler-
dubblades under sågverksboomen. Offici-
ellt gjordes utredning på utredning om

Skogsnäringen i Norrland
på 1880-talet
Sågverkens dynamiska utveckling i Norr-
land under andra hälften av 1800-talet har
studerats ur många synvinklar och beskri-
vits av många författare. Detta är naturligt,
eftersom det här rör sig om en expansion,
som var ” utan alla motstycken i Sveriges
tidigare ekonomiska historia” (Eli Heck-
scher 1941 ). Mest hektisk var denna
utveckling just i mellannorrland. Förut-
sättningarna för och drivkrafterna i detta
händelseförlopp kan kortfattat beskrivas
på följande sätt:

•Efterfrågan på sågat virke ute i Europa,

och främst i England, ökade under 1800-
talet enormt i den industriella revolutio-
nens spår.

• Handelsrestriktionerna på England,
som favoriserat den kanadensiska trävaru-
exporten dit, hävdes vid seklets mitt.

• I andra trävaruexporterande länder, till
exempel Norge, började skogstillgångarna
bli ansträngda. Å andra sidan fanns i Norr-
land, särskilt dess inland, mycket betydan-
de skogstillgångar, som i väsentlig grad
var av urskogsnatur.

•En teknisk innovation, ångsågen, intro-
ducerades vid seklets mitt. Den kom som
bekant att helt revolutionera sågverksnä-
ringen. Det blev nu möjligt att koppla loss
från vattenkraften, som tidigare tvingat in
sågarna i inlandet. Vid flodmynningarna
var läget ur alla synvinklar överlägset: flo-
dernas hela tillrinningsområde blev, efter
flottledsrensningar. tillgängliga för tim-
merfångst, stordrift och skeppning direkt
från sågverkets kaj möjliggjordes.

• Lagen om aktiebolag kom till 1848.
Entreprenörers benägenhet att satsa, utan
att behöva riskera allt, ökade därmed dra-
matiskt.
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skogarnas tillstånd och behovet av regle-
rande åtgärder. Både 1855 och 1870 års
skogskommittéer gjorde ambitiösa försök
att län för län beskriva skogstillståndet
men tvangs lita mer till subjektiva iaktta-
gelser än till objektiva undersökningar.
Till exempel 1870 års kommitté var dock
skarp i sitt sammanfattande omdöme:
” Skogsförödelsen kommer förr eller sena-
re, om den tillåts fortsätta, att förvandla
Norrland till föga annat än en fullkomlig
ödemark, i all framtid omöjlig för all kul-
tur” .

• Dessa alarmerande rapporter till trots
förblev de makthavande passiva. 1880
skulle det som bekant dröja ännu ett kvarts
sekel, innan Sverige fick sin första egentli-
ga skogsvårdslag - och lika länge innan
det blev slut på bolagens rätt att fritt köpa
mark. De liberalistiska krafterna var ännu
starka i riksdagen, ingrepp i den fria före-
tagsamheten satt långt inne. De skogslagar
som trots allt kom till (t ex ” lappmarksla-
gen” 1873 och ” dimensionslagen” för de
båda norra länens kustland 1872 resp
1874) gällde inskränkningar i den eljest
fria rätten att avverka efter behag; man
betraktade ännu skogen som en gruva sna-
rare än som en levande resurs.

• En rad praktiska problem stod ännu i
vägen för den som ville vårda skogen.
Kunskapen om skogstillståndet på de stora
arealerna var endast fragmentarisk. Ingen
avsättning fanns för klenved, vilken i
praktiken omöjliggjorde alla gallringar.
Erfarenheter av och kunskap om effektiva
föryngringsmetoder i de norrländska eko-
systemen saknades så gott som helt. Till-
synen var synnerligen extensiv. Skogsel-
dar var vanliga, och de fick vanligen brin-
na tills de dog ut av sig själva. Bitvis var
betestrycket från tamdjur hårt.

Men längre söderut i landet hade skogs-
vårdens idé lanserats.

De första åren (1883- 1913)
Ställd inför denna bistra verklighet beslöt
den nyutnämnde sågverksdisponenten
Lagerhjelm att först städa för egen dörr.
Härom har följande berättats: ” Den nya
disponenten grep sig genast an med att
bringa ordning och reda i skogsförvalt-
ningen. Innehavet av fastigheter och
avverkningsrätter undersöktes och ordna-
des, en skogschef anställdes, som med en
stab av biträden kartlade och upptaxerade
skogarna, olämpliga tjänstemän avskeda-
des, andra antogs i deras ställe, en efter
rationella grunder ordnad aptering av vir-
ket infördes, från att träden fälldes och
kapades med yxa bestämdes nu att detta
arbete skulle i huvudsak utföras med såg.
Med kraft ingrep han med åtgärder till
hämmande och förebyggande av skogsel-
dar. En fråga, åt vilken han ägnade största
uppmärksamhet, var föryngringen på
brandfälten. I stor skala igångsattes insam-
ling av gran- och tallkott, klängningsstu-
gor uppfördes, och skogskulturer utfördes
i stor omfattning” . ( Holmgren 1933).

Uppenbarligen var Lagerhjelm en den
praktiska handlingens man, och detta kom
att prägla också verksamheten i föreningen
Skogskultur i Norrland, som han alltså nu
tog initiativ till. Ändamålet angavs vara
"att befrämja införandet av en ordnad
skogskultur, såväl genom sådd och plante-
ring som genom vård af skogen i öfrigt,
samt att söka utbreda kännedom derom
och håg derför” .

Hur man tänkte sig att detta skulle gå till
framgår av de rätt detaljerade stadgarna.
Viktigast var uppenbarligen - som vi strax
skall se - att komma igång med praktiskt
skogsodlingsarbete, till en början i form av
sådder på gamla brändor och andra kala
ytor. En annan verksamhetsgren var ” att
låta uppsätta, granska, till trycket befordra
och inom distrikten utdela lämpliga skrif-
ter” . En tredje var ” att insamla uppgifter
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föreningen delat in Norrland i ett hundra-
tal distrikt och några år senare var dessa
besatta med "distriktsföreståndare” med
väl specificerade propanganda- och rap-
porteringsuppgifter. Dock ströks detta sys-
tem efter bara några år ur verksamhet och
stadgar; det fungerade tydligen inte som
det var tänkt. - Redan 1884 räknade före-
ningen över 2200 ” ledamöter” . Men lejon-
parten därav utgjordes av de förut nämnda
skolbarnen.

Allt detta tyder ju på en betydande hand-
lingskraft hos den första styrelsen. Men
föga överraskande blev resultatet på mar-
ken blygsamt. Styrelsens utvärdering efter
fem år konstaterade detta men framhöll
värdet av den propagandainsats som
utförts. Den praktiska skogsodlingen i för-
eningens regi fasades snart ut, och 1890-
talet innebar en omorientering dirigerad av
den nye ordföranden, överjägmästaren i
Domänstyrelsen Fr. W. Tigerhielm. Nam-
net ändrades som sagt från ” Skogskultur i
Norrland" till "Föreningen för skogsvård i
Norrland” - man hade tydligen insett, att
” skogskultur" på sin höjd utgjorde en del-
lösning på problemet. 1 de nya stadgarna
(1895) angavs ändamålet vara ” att såväl
teoretiskt som praktiskt främja en god vård
och skötsel av skogarna i Norrland och
Dalarna” (observera den geografiska
utvidgningen!). Föreningens huvudsakliga
karaktär av brett diskussionsforum lades
nu fast; årliga möten med av styrelsen
framlagda diskussionsämnen stipulerades t
o m i stadgarna. Att en växande insikt om
komplexiteten i de norrländska skogsvårds-
problemen låg bakom denna modernisering
av föreningen är uppenbart. Efter en tre-
vande start hade föreningen därmed funnit
sin mest fruktbärande handlingslinje.

Ursprungligen och under en lång följd
av år hölls årsöverläggningama inomhus,
och frågorna under debatt formulerades
verkligen just som frågor. Här några
exempel:

om skogseldars uppkomst och omfattning,

samt att till laga näpst befordra deras upp-
hofsmän” - och en tjärde var att belöna
skogsvårdsinsatser.

En dominerande kategori medlemmar
var under de första åren s k arbetande leda-
möter, som skulle så eller plantera minst
0, 1 hektar per år, vilket ledde till att matri-
klarna dessa år mestadels bestod av de
skolbarn som föreningen engagerade i
skogskulturarbeten.

Som skogsvårdens verkliga pionjärer i
Norrland får man väl betrakta de "instruk-
törer” som föreningen anställde med start
redan det första verksamhetsåret. Erik
Henning Johansson har själv på följande
sätt berättat om sitt arbete något år senare:

"Våren 1885 anställdes undertecknad
vid föreningen såsom instruktör. Mitt för-
sta arbete blev att fortsätta en år 1884
påbörjad skogsfrösådd i Harrsjö by inom
Alanäs socken. Brännan var mycket gam-
mal och bevuxen med gräs, bärris och löv-
buskar. Dess areal utgjorde c:a 500 tid.
Brännan besåddes i sin helhet med gran-
och tallfrö. - Omedelbart efter sådden i
Harrsjö reste jag över Backe till Junsele.-
Nästa sådd företogs i Krånge, Junsele, där
jag fick några ungdomar med. och sedan
fortsattes Ångermanälven utöver till Näså-
ker. Resele och Ed med instruktionskurser
och sådder på de flesta av nämnda orter.
Tillslutningen var dock ofta mycket ringa,

och skolorna voro nu ej i gång. I Ramsele
däremot var tillslutningen helt annan; där
deltogo såväl inspektörer och bokhållare
som ock ungdomar, så vi blevo en väldig
armé gående och åkande till brännan emel-
lan Ströms- och Backevägama. - Det som
var mest besvärligt var att finna en lämplig
plats att beså, som ej låg alltför avlägset
till. - En uppenbar svaghet var, att sådden
fortsattes hela sommaren. Det frö som
grodde sent hade stor risk att frysa på hös-
ten” . ( Holmgren 1933).

Inom något år från starten 1883 hade
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Vilket inflytande skulle en dimensions-
lag (d v s förbud att avverka träd under en
viss dimension ) utöva på skogsvården?
(1893).

Vilka erfarenheter har hittills vunnits vid
användning av utländskt frö av tall och
gran i Norrland ? ( 1893).

Motsvarar skogsmarkens avkastning
dess produktionsförmåga? (1896).

Har grantorkan under senare år tilltagit?
(1896).

Hurudana träd böra vid avverkningen
kvarlämnas för att möjligen erhålla god
självsådd? ( 1899).

Anses det nuvarande avverksningssättet
vara sådant, att det betryggar nöjaktig för-
yngring? (1900).

Överläggningarna är mycket väl doku-
menterade i föreningens årsskrift, som
bötjade utkomma 1893 (mera därom sena-
re). En nutida läsare gör väl gärna den
iakttagelsen, att en mängd dåtida problem
alltjämt är aktuella.

Jag har tidigare nämnt, att en av de stör-
sta politiska striderna i Sverige någonsin
rörde äganderätten till skogen i Norrland
och utspelades omkring år 1900 ("Norr-
landsfrågan” ). Skulle de snabbt växande
och ekonomiskt allt starkare sågverksbola-
gen få fortsätta att säkra sitt råvarubehov
genom att fritt köpa upp bondeskogen?
Mot detta ur skogsnäringens synvinkel
möjligen rationella skeende restes mycket
bestämda invändningar av agrar- och soci-
alpolitisk natur, och efter 15 års utomor-
dentligt hårda strider kunde riksdagen änt-
ligen år 1906 besluta om den välbekanta
bolagsförbudslagen. Härigenom frystes
fördelningen på ägarekategorier för över-
skådlig tid; men båda parter levde förvisso
under latent hot om ytterligare ingrepp
från lagstiftarens sida. Båda hade därför
motiv att uppträda som ansvarsfulla skogs-
förvaltare - vilket kan antas ha stimulerat
skogsvårdsintresset i båda lägren (Strids-
berg och Mattsson 1980).

Det måste vara rimligt att anta. att
"Norrlandsfrågan” i högsta grad sysselsat-
te också föreningens medlemmar, inkl
dess styrelse. Men egendomligt nog lyser
problematiken med sin frånvaro i hand-
lingarna från den aktuella tiden - man
måste fråga sig varför.

Förklaringen får kanske sökas i före-
ningens karaktär och sammansättning. Ini-
tiativtagaren Lagerhjelm var som nämnts
sågverksman, styrelsens näste ordförande
Tigerhielm kom ur Domänstyrelsens led,

och folk från bolagen och (i mindre grad)
från statsskogsbruket dominerade i decen-
nier både matriklar och styrelser. Före-
ningen förblev i första hand en storskogs-
brukets angelägenhet, och en rad skogsbo-
lag ingick som stödjande medlemmar, s k
principaler, låt vara med bara en blygsam
årsavgift. Att ligga lågt i ” Norrlandsfrå-
gan” , där skogsbolagen och bönderna var
parter i målet, blev i vart fall föreningens
handlingslinje. Att ta ställning i striden
hade varit att störa relationerna till bönder-
na , och man hade från start ambitionen att
söka påverka också dessas inställning till
skogsvården. Det är väl därtill knappast
for djärvt att anta. att föreningens aktivite-
ter utgjorde en moteld mot alla anklagelser
för rovdrift i bolagens regi. Här fanns nog
inslag av såväl självrannsakan som med-
veten motpropaganda. - Att sökarlyset i
den allmänna debatten om äganderätten så
intensivt riktades mot just de norrländska
förhållandena förklarar väl, varför den för-
sta skogsvårdsföreningen kom till just i
Norrland.

Parallellt med ” Norrlandsfrågans” lös-
ning diskuterade riksdagen också fram vår
första egentliga skogsvårdslag och be-
stämmelserna om skogsvårdsstyrelser -
dock under lugnare former. Om förening-
en varit passiv i ” Norrlandsfrågan” , var
den desto mer aktiv i fråga om skogsvård-
slagen. Redan i sin första årsberättelse,
den för år 1883, beklagade styrelsen det
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landshövdingen som ” behagade närvara” ,
det ” festligt flaggprydda gamla bruket” ,
doktor Frans Kempe som ” på ett storartat
sätt utöfvade värdskapet” , åkturen på den
"elektriska järnvägen” , ett praktbestånd
med ” 438.280 kbm per hektar” och därtill
andra bestånd av motsatt, dvs problem-
fylld, natur, samt inte minst samkvämet
första dagens kväll, som i referatet redovi-
sas på detta sätt:

” Sång af en god dubbelkvartett, då och
då kraftiga, taktfasta hurrarop, lawn-ten-
nisspelamas manande rop samt klotens
rullande och käglornas slammer å kägelba-
nor, allt tydde på frisk och hurtig, kamrat-
lig samvaro” .

Det är ju tydligt, att gubbarna trivdes.
( Några gummor förekom givetvis inte).
Det tema som således hade komponerats
kom föreningen att med variationer och
med stor framgång spela genom alla år.
Exkursionerna ägnas längre fram ett eget
kapitel. - I övrigt tvingades styrelsen kon-
statera, att de begränsade resurser man dis-
ponerade inte förslog långt inför de väldi-
ga norrländska skogsvårdsproblemen.

urusla skogstillståndet, befarade den för-
därvliga dimensionslagens utsträckning
till nya områden (utöver Norr- och Väster-
botten) och argumenterade för en skog-
svårdslag, vars viktigaste paragraf skulle
vara en skyldighet att återbeskoga efter
slutavverkning. Tydligen var man i denna
fråga 20 år före sin tid, och man fortsatte
att år efter år debattera dessa lagfrågor på
årsmötena. I 1895 års officiella utredning,

som äntligen ledde fram till den första
skogsvårdslagen 1905, hade föreningens
dåvarande sekreterare, den allmänt upp-
burne byråchefen i Domänstyrelsen Thor-
sten Örtenblad. ” utan ringaste tvivel en
mycket betydande andel” (Holmgren
1933).

Redan första året hade NSF låtit publi-
cera s k småskrifter, som vanligen bestod
av några få sidor text i någon skogsvårds-
fråga. Och 1893 blev startåret för det som
så småningom blev Norrlands Skogs-
vårdsförbunds Tidskrift, först i form av en
årsskrift, sedan under alla år som cn kvar-
talsskrift. NSF:s namn är ju förknippat
med denna tidskrift (och med exkursioner-
na), men det skulle föra för långt att här
söka göra något slags sammanfattning av
dess betydelse. Ambitionen var att göra
den till en vetenskaplig publikation, och
den fungerade också i decennier som det
norrländska skogsbrukets hus- och livor-
gan, med betoning givetvis på skogsvårds-
frågoma.

År 1902 lanserades den idé som så små-
ningom kom att bli NSF:s trumfkort
genom alla år. Det var grosshandlare Seth
Kempe i Robertsfors AB. som då inbjöd
föreningens medlemmar att under tre
dagar besöka bolagets marker i Västerbot-
ten. Exkursionen ägde rum vid midsom-
martid 1903 och blev, av referat i före-
ningens tidskrift att döma, en succé av sto-
ra mått. Allt är målande beskrivet - herr
grosshandlaren som "välvilligt lovat
ombesörja nödiga arrangemanger” , herr

Mellanåren (1914- 1945)
Sedan fusion med ett par lokala föreningar
genomförts, antogs 1914 nya stadgar och
namnet Norrlands Skogsvårdsförbund.
Ambitionen blev nu att vidga anslutningen
av skogsägande bönder, och en ny kvar-
talstidskrift, ” Skogsvännen” , lanserades
med i princip lättare innehåll. ” Skogsvän-
nen" utkom under åren 1914 - 1935 men
blev väl knappast någon succé. Förbundets
bada tidskrifter blev i själva verket ganska
lika varandra till utseende, innehåll och
redigeringsprinciper, och till sist slogs de
ihop. Ambitionen att nå ut också till små-
skogsägare var emellertid uttalad vid den-
na tid. Den får ses mot bakgrund av att
denna kategori skogsägare, sedan ägarför-
delningen genom bolagsförbudslagen låsts
fast. kvarstod som ägare till drygt 40 % av
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all skog i Norrland och Dalama. NSF:s
ambition var ju att måna om all skogsvård
oberoende av ägare. Och efter alla strider
under "Norrlandsfrågans” år fanns säkert
ett behov av att poängtera detta; NSF:s röt-
ter fanns ju i industrin. Men det skulle
dröja ända till 1930, innan det stipulera-
des, att ” hemmansägareklassen" skulle
vara representerad i styrelsen.

I sammanhanget bör NSF:s förlagsverk-
samhet beröras. Denna blev aldrig särskilt
omfattande, men den innehöll dock sådana
bästsäljare som Praktisk Skogshandbok
( l:a upplagan 1924) och Kort handledning
i skogshushållning (1914) - båda utkom i
en rad successivt moderniserade upplagor
och blev, särskilt den förra, en liten guld-
gruva för NSF genom alla år (” PS” utkom-
mer ju alltjämt i nya upplagor, nu pä Sve-
riges Skogsvårdsförbunds förlag ). Profes-
sor Olof Tamms Den nordsvenska skogs-
marken (1940) blev likaså en klassiker
från NSF:s förlag.

De årliga exkursionerna blev emellertid
huvudaktiviteten under den aktuella tiden,

varom som nämnts mera nedan.
En mycket aktiv roll spelade NSF i vis-

sa speciellt viktiga skogsvårdsfrågor. 1
seklets början planerades försöksskogar
och försöksverksamhet i förbundets egen
regi, men man tvangs snart nog inse, att
sådan aktivitet krävde större resurser än
man förmådde mobilisera. När Statens
Skogsförsöksanstalt kom till 1902, etable-
rades i stället ett samarbete med denna
institution, och så småningom kom anstal-
tens Norrlandsavdelning till stånd (1916).
Denna tog sig an hela den så vidlyftiga
problematiken kring reproduktionen av
norrlandsskogarna och även den bästa
behandlingen av gamla (gran)skogar för
föryngringen. När avdelningen efter ett
drygt 15-årigt förnämligt arbete planenligt
lades ner 1933, kvarstod emellertid allt-
jämt många frågetecken kring dessa
grundläggande skogsvårdsproblem.

I otålighet och i allt klarare insikt om frå-
gans komplexa natur skulle NSF komma
att brottas med denna fråga under en lång
följd av år. 1931 gjordes ett försök att få
särskilda statliga resurser avdelade till För-
söksanstalten ( vilket misslyckades), 1935
försökte man i stället att i egen regi mobili-
sera näringens resurser ( vilket också miss-
lyckades), 1937 gjordes ännu ett försök att
engagera Försöksanstalten ( vilket nu, äntli-
gen. lyckades). Och vid en exkursion i
Jämtland 1937 kunde jägmästare Manfred
Näslund redovisa uppläggningen:

” Frågan om den gamla granskogens
avveckling och föryngring i Norrland har
länge varit brännande, och NSF har tagit fle-
ra initiativ för att få till stånd undersökning-
ar i detta frågekomplex. Sedan 1938 och
1939 års riksdagar beviljat Statens Skogs-
försöksanstalt särskilda medel för sådana
undersökningar, har anstalten beretts större
möjligheter att angripa problemet. Under-
sökningar har bedrivits efter två parallella
linjer: Den ena har omfattat den gamla gran-
skogens reaktionsförmåga efter huggnings-
ingrepp och den andra uppkomsten av för-
yngring efter kalhuggning. Skogsavdelning-
ens föreståndare har uppdragit den sist-
nämnda undersökningen åt jägmästare Olof
Tirén och den förstnämnda åt mig” .

Med användning av professionellt avan-
cerad teknik kunde de båda forskarna
snart, som bekant, redovisa epokgörande
ny kunskap om skogsekosystemens egen-
skaper med hänsyn till skogstyper, höjdlä-
gen, latituder o s v. För praktiskt verksam-
ma skogsförvaltare, länge tvingade att
handla trots ett bräckligt underlag av
skogsvårdsfakta, var dessa nya rön i hög
grad välkomna och matnyttiga. ( För herrar
Näslund och Tirén låg ju sedan vägen till
väl etablerade professurer öppen ).

Några år senare följde NSF trots krigs-
tiden - upp med ett nytt initiativ. En ana-
lys visade, att reproduktionen av norr-
landsskogarna snart måste ökas i snabb
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De sista åren (1945 - 1965)takt, och att självföryngring långt ifrån all-
tid och överallt kunde påräknas; därför rik-
tades nu uppmärksamheten mot plante-
ring. Man konstaterade brist på kunskap
om de bästa och billigaste kulturmetoder-
na på skilda marktyper etc- gjorde en stor
enkät angående den mängd okoordinerade
försök på området som utlagts av en rad
aktörer runt om i Norrland -sökte återigen
Skogsförsöksanstaltens stöd - bjöd in till
rundabordsöverläggningar på hög nivå
(1943) - uppvaktade regeringen angående
anstaltens organisation och lokalresurser -
utverkade medel ur det s k Norrländska
Produktionsanslaget hos Skogsstyrelsen,
så att utredning om kulturmetoder kunde
gå i gång.

Dessa aktiviteter och insatser under 30-
och 40-talen tjänar väl som exempel på
NSF:s arbetsmetoder. För att driva utveck-
lingen i ett frågekomplex, som låg i cen-
trum av dess intressesfär, kunde styrelsen
agera på ett sätt, som präglades av gedigen
sakkunskap, god kontakt med praktiken,

uppslagsrikedom, uthållighet och utmärkta
relationer i samhället. Dock kan man kan-
ske förvånas över den inledningsvis ama-
töriska synen på de forskningsinsatser som
måste till för att lösa problemen

Över huvud taget kom NSF att utvecklas
till en ofta anlitad, ofta respekterad remiss-
instans i norrländska skogsbruksfrågor.
Yttranden lämnades eller framställningar
gjordes i en lång rad frågor, t ex:

• betning i skogsmark
•skogslagar för lappmarkerna
•skogsvårdslagens utformning, tillämp-

ning och geografiska giltighet
•den högre skogsutbildningen
•skogsbrandskyddet
•lag för allmänningar
•skogsbrukets transportfrågor
•skogsforskningens organisation och

prioriteringar
•riksskogstaxeringen
•fastighetstaxeringen.

NSF:s sista tid som självständigt förbund
kom att i mångt och mycket präglas av
samma sorts aktiviteter som tidigare domi-
nerat.

Efter kriget kom som bekant återbe-
skogningen i Norrland i gång på bred
front, och flera av förbundets exkursioner
blev veritabla milstolpar i detta samman-
hang. 1947 redovisade således Joel Wret-
lind. Domänverkets revirförvaltare i Malå,
upp sina epokgörande föryngringsmeto-
der. 1950 redogjorde i Älvsbyn generaldi-
rektör Erik Höjer för Domänverkets nya
aggressiva program får återbeskogning av
statens vidsträckta och hårt ansträngda
skogar i norr - det kom att bilda skola i
flera decennier. 1954 i Örnsköldsvik göt
Nils Bergsjö och Thorsten Andrén i MoDo
ny optimism i den norrländska skogsnä-
ringen genom att demonstrera sina rön om
de goda produktionsmöjligheterna i mel-
lannorrland. 1960 demonstrerade Anders
Frändén i Jämtlands Skogsägareförening
småskogsbrukets nya samarbetsformer i
skogsbruksområdena. Här hänvisas, återi-
gen, till ett särskilt kapitel om exkursio-
nerna.

Men verksamheten under de sista decen-
nierna innebar också en nyorientering och
breddning av verksamheten på några
områden.

Med stöd från de s k länsstiftelsema
skedde, med start 1955, en vidgning av
förlagsverksamheten genom att en serie
"propangandaskrifter” i elegant utform-
ning publicerades och spreds över hela
landet i mycket stora upplagor. Målgrup-
perna var i första hand småskogsägare och
skolungdom - och därtill en internationell
publik, en av skrifterna skrevs på engel-
ska. Publiceringen innebar ett förhållande-
vis stort ekonomiskt åtagande och skedde
i samverkan med Svenska Skogsvårdsför-
eningen - den fick därigenom en viss
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betydelse för den fortsatta händelseutveck-
lingen.

Väl medveten om den stora andelen
skog i bondehand i Norrland hade som
nämnts redan NSF:s stiftare/initiativtagare
insett vikten av att också hemmansägarna
engagerades för en god skogsvård. Men
bristen på kunskap var ännu kring sekel-
skiftet kompakt, och de demonstrations-
sådder som företogs blev mestadels ett
slag i luften (som tidigare redovisats). Och
de medel som hade krävts för att effektivt
nå ut till de tiotusentals småskogsägama
förblev helt otillräckliga även sedan, 1914,
just denna arbetsuppgift gavs särskild
tyngd. Ännu på 50-talet konstaterade sty-
relsen i en kritisk återblick, att insatserna
på detta område blivit inadekvata.

När styrelsen nu. under andra hälften av
50-talet, på nytt satsade på att nå ut till
småskogsägama, var förutsättningarna
helt annorlunda. Skogsvårdsstyrelser och
skogsägarföreningar var väletablerade
aktörer på scenen, och de svarade, i skilda
roller, för servicen till småskogsägama
med hjälp av en månghövdad, rutinerad
faltpersonal, vars relationer till skogsägar-
na var utmärkta. NSF kunde därför kon-
centrera sig på ett kompletterande infor-
mationsarbete i samverkan med de nämn-
da organisationerna. Ett par anslag från
Riksdagen och från ” Centralfonden för
anställda inom skogsbruket och skogsin-
dustrin” gjorde satsningen möjlig.

Sedan flera andra alternativ ingående
diskuterats, men förkastats, kom nysats-
ningen att koncentreras på förlagsverk-
samheten. Förutom de nämnda ” propagan-
daskrifterna” publicerade NSF under åren
1959-65 en populärtidskrift, Skogs-Norr-
land (vars redaktör jag hela tiden var).
Småskogsägama i Norrland och Dalarna
var Skogs-Norrlands målgrupp, och tid-
skriften spände över vidare Fält än NSF:s
Tidskrift gjorde, knappast något av privat-
skogsbrukets många problem förblev

Skogs-Norrland främmande. Som livligt
debattforum fyllde tidskriften en inte ovik-
tig uppgift; och därvid spelade Skogs-
Norrlands egen uppfinning, de ständigt
provocerande, ständigt återkommande trä-
tobrödema Pelle Praktik och Kalle Kalkyl
en avgörande roll. Men med relativt blyg-
sam upplaga, 3-4000 ex, och utgivningstid
får väl Skogs-Norrland, med facit i hand,
sägas ha gjort en jämförelsevis begränsad
insats.

En helt annat problem pockade emeller-
tid snart på sin lösning. Det gällde relatio-
nen till och samarbetet med Svenska
Skogsvårdsföreningen, SSF (eller som den
först hette Föreningen för skogsvård).

Redan vid denna förenings bildande
1902 - när NSF:s föregångare hade ett par
årtionden på nacken - ifrågasattes det
rationella i att ha två ideellt inriktade
skogsvårdsföreningar arbetande sida vid
sida, den ena för hela landet, den andra för
två tredjedelar därav. SSF:s tillskyndare
ville se en förening, men NSF:s ledning
fann inte skälen därför tillräckliga. Dock
inbjöd NSF den nybildade föreningen till
” vänligt samarbete” . 1936 kom frågan upp
igen. ” Med hänsyn till de likartade arbets-
uppgifterna borde ett samgående i arbetet
ur olika synpunkter skänka stora fördelar” ,
hette det den gången i ett brev från SSF.
Det fick ungefär samma, vänligt avböjan-
de svar som första gången.

Någon antagonism mellan föreningarna
kan alls inte spåras i hävderna. Det var
bara det, att NSF ansåg sig, kanske med
rätta, bäst kunna hävda de norrländska
intressena från en autonom position. Och
hade landet varit orienterat i öst/väst i stäl-
let, hade väl problemen aldrig blivit aktu-
ella. Men geografiska fakta ledde till
mycket påtagliga skillnader i två väsentli-
ga avseenden; klimatiska förutsättningar
för skogsekosystemens egenskaper å ena
sidan, skogshistorisk utveckling å den
andra. När den exploaterande fasen i norr
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gift att fylla, vid sidan av det arbete som
utförs av företag samt statliga och andra
institutioner på det skogliga området.
Bland annat torde det vara viktigt att all-
mänheten får en klar uppfattning om sko-
gens betydelse som hörnsten i vårt lands
ekonomi.

Svenska Skogsvårdsföreningen och
Norrlands Skogsvårdsförbund, som båda
sedan länge arbetat som ideella föreningar
med skogsbrukets bästa som mål. går från
ärskiftet 1965/66 tillsammans i Sveriges
Skogsvårdsförbund. Avsikten är att genom
sammanslagningen få bättre samordning
och ökad slagkraft när det gäller att sprida
upplysning om och intresse för skogsbruk
och skogsindustri. Våra främsta medel är
möten, exkursioner och publikationer med
förlags- och annan informativ verksamhet.

Nu har således också den ideella före-
ningsrörelsen förverkligat rationalise-
ringstanken. Det skall föra oss till ökad
effektivitet och en kraftsamling för nya
ansträngningar att förbättra vårt skogsbruk
genom ökad produktion och mera lönsam
virkesavkastning. Vi hoppas att det nya
förbundet skall få en god anslutning, icke
blott från medlemmarna i de förutvarande
sammanslutningarna, utan också från
många andra med intresse för utveckling-
en inom vårt skogsbruk och vår skogsin-
dustri. Detta är en förutsättning för att Sve-
riges Skogsvårdsförbund skall kunna full-
följa sitt program.

Stockholm i december 1965
Erik Lundh

Svenska Skogsvårdsföreningens ordförande

Erik W. Höjer
Norrlands Skogsvårdsförbunds ordförande

inleddes, var den producerande fasen i
söder redan ett faktum, låt vara i ännu föga
sofistikerad utformning. Inledningsvis var
vardagsproblemen av en helt annan karak-
tär i norr än söder.

Men med tiden skedde här en utjämning,

naturligtvis inte i klimatiskt men väl i
skoghistoriskt avseende. Som skogschefen
Sven G. Ekman i Uddeholm uttryckte
saken i en diskussion 1953: "Vad mellan-
sverige gjort på 100 år, gör Norrland nu på
25” . Visst bar norrländskt skogsbruk länge
i många avseenden en särprägel i jämfö-
relse med sydländskt (och gör så än); men
skillnaderna blev successivt allt mindre.
Skälen mot en fusion mellan föreningarna
hade försvagats, skälen för förblivit starka.

Och 1965 - tredje gången gillt - blev
NSF:s svar på en invit från SSF positivt.
Vid årsskiftet 1965/66 kom fusionen till
stånd i stor enighet. Omständigheterna
kring och tankegångarna inför samman-
slagningen har de båda ordförandena
uttryckt på följande sätt ( varmed cirka två
hyllmeter av Norrlands Skogsvårdsför-
bunds Tidskrift avslutas).

Sveriges Skogsvårdsförbund
Som känt är genomgår det svenska

skogsbruket för närvarande en omdanings-
process av stora mått. Ett kargare ekono-
miskt klimat och en sjunknade lönsamhet
har tvingat fram långt gående rationalise-
ringsprocesser. Utvecklingen på såväl det
biologiska som i ännu högre grad det tek-
niska området länkas in på hittills opröva-
de banor. Det förefaller idag osannolikt, att
det närmaste decenniet betyder ett genom-
brott för helt nya utvecklingslinjer.

Med den betydelse vårt skogsbruk och
vår skogsindustri sedan länge haft för vårt
lands ekonomi, är det av största vikt att
alla krafter sätts in på att få ett gott resul-
tat av den omdaning som pågår. Icke minst
den ideella verksamheten har här en upp-

Fusionens bevekelsegrunder framgår,
tycker jag. klart av denna deklaration. Hur
det senare gick - om förhoppningarna
kunde uppfyllas - det är ett spörsmål som
faller utanför ramen för denna uppsats.
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Exkursionerna utredningar, presentationer och alla de
praktiska arrangemangen ( inkl den ofta
knepiga förläggningen och den förvisso
viktiga utspisningen ). Företagsledningarna
lärde sig snart inse det stora PR-värdet i en
uppmärksammad, väl genomförd NSF-
exkursion på sina marker - vilket för-
bundsledningen å sin sida skickligt utnytt-
jade.

Mellan åren 1903 och 1965 arrangerade
NSF ett femtiotal exkursioner runt om i
Norrland och Dalarna, i stort sett en om
året. Genom decennierna ansåg styrelsen
uppenbarligen, att exkursionerna var det
viktigaste inslaget i verksamheten, och
mycken omsorg lades ned på dem. Redan
till den första år 1903 mötte ett 70-tal
medlemmar upp, och skaran växte så små-
ningom till upp emot 200. ja, man kunde
till slut inte bereda plats åt alla utan tvangs
till smärtsamma strykningar i anmälnings-
listoma. År. plats, värdföretag och huvud-
tema för samtliga exkursioner framgår av
bilaga 2.

Exkursionerna var ursprungligen och
under rätt många år en storskogsbrukets
angelägenhet. För värdskapet svarade
oftast något av den tidens många skogsbo-
lag alternerande med Domänverket. Så
småningom Figurerade också någon av
skogsvårdsstyrelsema i rollen och en gång
en skogägareförening. Det uppstod snart
en ädel tävlan mellan värdarna om det
gedignaste programmet och de trivsam-
maste kring-arrangemangen. Seriösa
skriftliga presentationer av värdföretag
och av den aktuella traktens geologi, kli-
mat och skogshistoria blev snart regel lik-
som utredningar ägnade att belysa exkur-
sionstemat. och mun ägnade månader och
år åt förberedelser. En serie provytor med
data avsedda att belysa ett visst problem
blev snart ett obligatoriskt inslag. Man kan
väl i efterhand tycka, att provyteexerce-
randet ibland utvecklades till ett manér av
rätt begränsat värde.

Arbetsfördelningen mellan förbundsled-
ning och exkursionsvärd var i regel den,
att den förra var mycket aktiv i fråga om
att bestämma teman, att skärpa frågeställ-
ningarna, att leda exkursionerna i Fält och
att sköta rapporteringen efteråt, medan
värdarna svarade för detaljplanering,

Man lärde sig också snart att inse värdet
av att koppla teoretisk kunskap till prak-
tisk. I stort sett allt vad Sverige hade av
skogsforskarelit - under denna tid succes-
sivt allt tungviktigare - ställde villigt upp
för att belysa problemen ur vetenskaplig
synvinkel. Det är hela långa raden av mer
eller mindre legendariska skogsforskare,
som Figurerar i exkursionsreferaten - man
kan nämna professorerna Hesselman,
Schotte. Tor Jonsson. Eneroth. Malm-
ström, Lagerberg, Olof Tamm. Pettersson,
Tirén. Näslund, Wibeck. Streyffert, Lind-
quist, Björkman. Den tvist om påvens
skägg som diskussionerna förvisso ibland
kunde urarta till stävjades ofta effektivt
genom forskarnas inlägg. Debatterna lyf-
tes därmed till en nivå, som uppenbarligen
uppfattades som ” matnyttig” också bland
chefspersonerna i det norrländska skogs-
bruket. vilka till varje exkursion mötte upp
i stort antal. Då ju många av dessa var
drivna skogsvårdare och inte just blyga i
debatten, kom det ofta till skarpa uppgö-
relser mellan teori och praktik, varav båda
parter helt säkert hade utbyte. Ett vidare
samarbete blev då och då resultatet härav -
för en nutida betraktare utgör väl just den-
na systematiska samverkan mellan forsk-
ning och praktik ett pregnant inslag i bil-
den.

Ett annat inslag, som präglade så gott
som alla exkursionerna, måste här redovi-
sas. Det gäller en mans verk, förbundsse-
kreteraren. öveijägmästare Anders Holm-
grens. I nästan 50 år var han i elden i det-
ta sammanhang, som inspiratör, organisa-
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tör, regissör och inte minst debattör. Han
besatt, enligt en referent från 40-talet, "en
hart när otrolig förmåga att ge liv och vär-
de” åt en exkursion. Alla var också med-
vetna om Holmgrens enastående insatser i
övrigt som primus motor i NSF; han satt i
styrelsen ända sedan 1912 (och till slutet,
1965!), han var under nästan lika lång tid
både sekreterare och kassör, han var
redaktör för NSF:s Tidskrift och Skogs-
vännen likaväl som för Praktisk Skogs-
handbok m fl böcker och den i särklass
flitigaste skribenten i dessa publikationer,
han var förlagschef -och han blev heders-
ledamot redan 1923. Man visste, att han
ständigt hade stora Fältförsök på gång, och
att han var en man. som i hela sin gärning
” haft stövlarna på” (för att nu använda ett
av hans egna favorituttryck ).

Några omdömen fällda vid skilda, solen-
na tillfällen ger en antydan om vad man
uppskattade mest hos denne legendariske
person: Sprudlande vitalitet - Kampglädje
parad med objektivitet - Brinnande ande -
Oförbrännelig, stridbar kämpe Strålande
gosselynne - Oförbätterlig gascognare -
Reslig fura. Att tänka bort Anders Holm-
gren från NSF:s exkursioner är ogörligt.
Hans otaliga bataljer med än den ene, än
den andre gick som en rolig och lärorik
följetong genom många årtionden och
utgjorde en väsentlig del av förklaringen
till att NSF-exkursionema blev så uppskat-
tade och populära.

Att skogsvården var och förblev förbun-
dets centrala angelägenhet framgår klart
av den listning av huvudteman för exkur-
sionerna som ingår i bilagans samman-
ställning. Mer eller mindre välformulerade
skogsvårdsfrågor dominerade långt över
hälften av exkursionerna. Skogsvårdsla-
gen debatterades seriöst åtminstone fem
gånger under årens lopp och åtskilliga
gånger därutöver mer tillfälligtvis. En rad
andra ämnen sattes någon gång eller några
gånger i centrum: skogsmarkens produk-

tionsförmåga, behovet av omarrondering,
växtförädling, samverkansformer, skoglig
undervisning, skoglig planering, dikning,
flottning, arbetskraftsfrågor. Också dessa
spörsmål kan ju sägas ha ett nära samband
med skogsvården.

Under den aktuella tiden har ju skogs-
skötseln. inte minst i Norrland, undergått
genomgripande förändringar. Att man tid-
vis, särskilt på 30-talet, i vida kretsar var
inne på blädningens villospår är välbekant.
Men i exkursionsreferaten syns inte mycket
om detta, i vart fall inte i den formen att
någon exkursion skulle ha varit upplagd för
att demonstrera blädningens företräden i
Norrland. Det är svårt att inte här spåra
Anders Holmgrens inflytande. Han var
under hela sitt liv en bestämd och övertygad
” anti-blädare” och såg nog som en av för-
bundets uppgifter att rida spärr mot irrläran
i fråga. Men denna spreds - som bekant -
under en tid med kraft bl a av Holmgrens
egna förmän i Domänstyrelsen. Civilkurage
saknade Holmgren sannerligen inte.

Ännu en omständighet gav NSF:s exkur-
sioner en särprägel, nämligen den stora
omsorg som under alla år lades ned på de
utförliga referaten, som alla publicerades i
NSF:s Tidskrift något kvartal efter det
exkursionen ägt rum. Dc utgjorde på sin tid
en nöjsam, lärorik och mycket omtyckt läs-
ning (jag talar här av egen erfarenhet), även
om de väl idag av naturliga skäl mist sin
fräschör.

NSF och den norrländska
skogskötselns utveckling
Att skogsbruket i Norrland just under den
tid NSF verkade genomgick en veritabel
revolution - från en exploaterande till en
producerande fas - är uppenbart. Och det
skedde förbluffande snabbt - i själva ver-
ket torde det, som någon påpekat, vara
svårt eller omöjligt att någonstans i värl-
den finna ett så stort skogsområde, som på
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detta sätt revolutionerats på så kort tid. Det
är naturligt att avslutningsvis söka besvara
frågan, vilken betydelse NSF:s arbete haft
för denna revolution. Det är väl inte så all-
deles enkelt.

Det bör först noteras, att skogsvården,
som ju var NSF:s helt dominerande intres-
seområde, endast utgjorde ett delproblem i
den nämnda revolutionen. Utvecklingen
mot ett producerande skogsbruk blev följ-
den av att skogsindustrin utvecklades
dynamiskt och kontinuerligt drog in peng-
ar i systemet, av att drivningar och trans-
porter i grunden revolutionerades, av att
nya system för planering, kontroll och inte
minst service till de många småskogsägar-
na såg dagens ljus - och därtill av att
skogsvården utvecklades. För hela den
remarkabla utvecklingen mot ett produce-
rande skogsbruk kan NSF inte rimligen
harangeras.

Också om man begränsar granskningen
till NSF och skogsvården, kan det förefal-
la övermaga att påstå, att förbundet, med
en sekreterare på deltid och en eller två
personer på heltid, skulle ha spelat någon
större roll. I en mycket påtaglig mening är
detta naturligtvis riktigt; det är inte NSF
som planerat, lett och utfört det mödosam-
ma skogsvårdsarbetet, som har organiserat
samverkan mellan skogsägare eller stått
för detaljerade råd, anvisningar och kon-
troll, som har utfört erforderlig FoU och
utbildning eller beslutat om skogslagar
och skogspolitik. Det var många bäckar
små som gjorde den stora ån ( v. Hofsten
1994).

Men NSF:s nisch var också viktig. Den
skulle kunna karaktäriseras med orden
inspiration - samråd - påverkan - förmed-
ling - popularisering. Hur förbundet arbe-
tade med dessa effekter i sikte har för-
hoppningsvis framgått av denna uppsats
och behöver inte nu repeteras.

Generaldirektör Erik Höjer var den siste
förbundsordföranden. Jag ser honom som

mer kompetent och omdömesgill än någon
nu levande att bedöma värdet av NSF:s
insatser. Vid den sista exkursionen 1965
kom Höjer in på denna fråga, och hans
omdöme löd: ” Förbundet har spelat en
hedersam och stundom lysande roll i det
norrländska skogsbrukets annaler” .

NSF:s arbetssätt skulle väl med en nya-
re tids terminologi kunna karaktäriseras
som att man i skogsvårdens intresse orga-
niserade ett nätverk av de starkaste aktörer
som fanns på scenen och sedan arbetade
genom nätverket på ett ofta framgångsrikt
sätt. De initiativ som togs, de frågor som
aktualiserades var i regel sanktionerade i
nätverket, och det var med detta i ryggen
som förbundet kunde agera med tyngd och
pondus. Från början, och egentligen under
NSF:s hela livstid, var och förblev skogs-
industrin och det statliga skogsbruket de
ekonomiskt starkaste aktörerna. En bit in
på 1900-talet vann skogsvårdsstyrelsema
och forskningen i stadga och inflytande,

senare också skogsägareföreningama. Och
successivt drogs dessa aktörer in i nätver-
ket - i styrelsearbete, i exkursionsupplägg-
ning, i publikationers redigering o s v. Frå-
gor som varit i säck innan de kom i påse,
sådana som var väl förankrade i nätverket,
lyckades man ofta väl med. Särskilt givan-
de tycks den ” symbios” mellan näring och
forskning som NSF stod för ha varit -
under decennier spelade tongivande pro-
fessorer som Olof Eneroth och Lars Tirén
viktiga roller i förbundsledningen.

Vad kan då läggas i den andra vågskå-
len? Har NSF åstadkommit någon skada?
Har förbundet bidragit till att sprida
olämpliga skogsskötselmetoder? Mot bak-
grund av det som senare hänt förefaller det
måhända naturligt att ställa sådana frågor.

Mot slutet av NSF:s tid hade många frå-
getecken kring skogsskötseln i de norr-
ländska ekosystemen rätats ut, och enighe-
ten om lämpliga metoder var stor. Erik
Kempe, vd i MoDo, uttryckte saken på föl-
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jande sätt vid 1954 års exkursion: "Idag
mer än kanske någonsin tidigare synes en
glädjande enighet råda om de stora linjer-
na i norrländsk skogsvård” . Nu är det ju
enkelt att konstatera, att flera av de linjer
man var så ense om på den tiden kommit
att ifrågasättas eller överges, från delvis
nya utgångspunkter. Det räcker med att
nämna företeelser och begrepp som stor-
hyggen - kalavverkningar - kemisk lövsly-
bekämpning - biologisk mångfald - nyck-
elbiotoper för att man skall inse, att många
förändringar skett och nya aspekter till-
kommit. även om grundprinciperna för det
uthålligt producerande skogsbruket förvis-
so förblivit oanfrätta.

Någon tänker kanske i detta samman-
hang först och främst på storhyggena.
Denne någon rekommenderas då varmt att
ta del av Fredrik Ebelings beskrivning av
40-talets bedrövliga skogstillstånd på de
stora arealerna i övre Norrland (Arpi ed.
1959, sid 413-443). Att åter sätta dessa
kvadratmil i stånd utan stora hyggen hade
inte varit görligt. NSF kunde väl tvärtom
berömmas för att tveklöst ha bidragit till
att vända den fördärvliga utarmningen, att
ha bekämpat de ovetenskapliga och oprak-
tiska skogsskötselidéer vars realiserande
lett fram just till det bedrövliga tillståndet.

Det förefaller vara ungefär lika irrele-
vant att leta efter syndabockar i fråga om
andra skogsskötselelement, som med tiden
blivit mer eller mindre obsoleta. I stället
bör det väl slås fast, att skogsskötsel - för
att vara effektiv - måste få vara dynamisk,

måste kunna i rimlig grad modifieras med
tiden, med förutsättningarna och med
forskningsrönen.

En helt annan aspekt bör måhända också
läggas på NSF:s agerande. Det nämnda
nätverket var rätt slutet, och extern kritik
lyste som bekant mestadels - idylliskt nog
-med sin frånvaro. Kan man beskylla NSF
för att ha utvecklats till en slags sällskap
för inbördes beundran, som gjorde skogs-

männen onödigt avvisande, när komplette-
rande aspekter på skogsskötseln så små-
ningom arbetade sig fram? Svaret på den
frågan är nog jakande. Men anmärkningen
tycks mig smaka alltför mycket av efter-
klokhet för att kunna tas på allvar.

NSF:s Tidskrift 1893 - 1965 är på många
sätt en guldgruva att ösa ur för den skogs-
historiskt intresserade. Och där finns för-
stås mängder av märgfulla och tidstypiska
eller på annat sätt belysande uttalanden,
som kunde vara värda att räddas undan
glömskan. Ett litet smakprov därpå har jag
sammanställt i bilaga 1.

Det faller mig till sist in att ta hjälp av
Esaias Tegnér för att avrunda denna upp-
sats. Gustav III:s tid karaktäriserade ju
skalden med de berömda raderna:
Det låg ett skimmer över Gustavs dagar,
fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill,
men det var sol däri, och hur du klagar,
var stodo vi, om de ej varit till?

Jag ändrar några ord:
Det låg ett skimmer över Holmgrens dagar,
dynamiskt, norrländskt, rastlöst om du vill,
men det var sol däri, och. hur du klagar,
var stodo vi, om de ej varit till?
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Som sagt var . . .
Axplock ur NSF:s annaler.

Bilaga 1

1883. ” den bristande skogsvård, som hufvudsakligen ligger uti den oerhörda lik-
giltigheten för de, genom Vallhjons och Flottningsmanskaps vårdslöshet, ofta återkom-
mande skogseldar, hvilka få fara fram huru som helst — samt slutligen den hejdlösa bet-
ningen af småkreatur på de brända fälten, hvarigenom de få plantor, naturen sjelf förmår
utsprida öfver de större kalmarkema. reduceras till ett utseende, som mera påminner den
ytlige betraktaren om ormbunkar och enbuskar än om verkliga ämnen till skog” .

Ur NSF.s första årsberättelse.

1883. Bland åtgärder "räkna vi i första rummet skydd mot elden och skydd mot getter-
na. ty elden och den olofliga betningen förstör än i dag mera skog än timmerhuggaren” .

Ur samma årsberättelse.

1886. Sedan nu de af Föreningen "Skogskultur i Norrland" begärda föredragen blifvit
hållna inom nedannämnda kommuner, som tillhöra mitt tjenstgöringsområde, får jag
derom afgifva den berättelsen att i Ljusdal infunna sig inga åhörare, i Jerfsö inga, i Unders-
vik inga, i Arbrå 8, i Bollnäs 5, i Rengsjö inga, i Mo inga, i Söderala 7 åhörare

Ur rapport från Statens Skogsingeniör J.F. von Heideken.

1893. — då man har gagn af skogen, bör man ock verka för dess vård. —Skogshandteringen måste betraktas såsom skogsvårdens moder genom att lämna vår-
daren den kontanta inkomst, som ersätter arbete och omtanke.

Vi arbeta ej längre under öfverflödets gyllene tider, ty våra skogar hafva redan lemnat
det mesta af sitt grofva och öfvermogna virke. Nu gäller det att förståndigt hushålla med
hvad som finnes qvar, om icke den rikt flödande inkomstkälla, som framväller ur våra sko-
gar — skall aftaga och måhända en gång utsina.

Ur tal vid 1O-årsjubileet av ordföranden, överjägmästare P.E. Lagerhjelm.

1902. Norrlands och dess skogars nutida och framtida vård måste ligga hvarje foster-
landsvän om hjärtat. Något så stort i detta hänseende kan förvisso icke ” Föreningen för
skogsvård i Norrland” åstadkomma, dock några strån till utvecklingens och kunskapens
stack har den säkerligen dragit

Okänd författare.

1913. En skog betraktas tydligen af flertalet blott som lösöre, en större eller mindre
samling träd. hvilka man kan saklöst förvandla till penningar så snart tillfälle yppar sig.

Överjägmästare P.O. Welander.
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1913. Numera aktar man sig vanligen för ren kalhuggning, ty man har erfarit , att detta
kan leda till ” laga syn” och tvångsföreläggande att skogsodla. I stället går man på med en
plan- och hänsynslös blädning utan att fästa afseende vid skogens ålder, växtlighet, sluten-
het och växtplats. Skogsbestånden utglesnas och försämras .

Länsjägmästaren i Jämtlands län apropå skogsvårdslagens återväxtregler - bestäm-
melser om huggningsformer saknades ju i den första lagen.

1916. Svårigheten att rätt sköta skog i lappmarken äro många och af vidt skilda kate-
gorier: klimat, markbetäckning, snöbrott, skadedjur och Kungl. Förordningar.

Jägmästare Gunnar Beronius.

1935. Medan öveijägmästare P.O. Welander i stort sett synes ansluta sig till trakthugg-
ningens idé, strävar jag efter tillämpning, i största möjliga utsträckning, av blädningsbru-
kets principer.

Generaldirektör G. Kuylenstjerna, Domänstyrelsen.

1947. Enligt min erfarenhet kunna nog övre Norrlands tallhedar betecknas som värl-
dens mest lättföryngrade skogsmarker, ehuru de hittills i allmänhet ansetts som svårför-
yngrade.

Jägmästare Joel Wretlind.

1947. Jag är förskräckt över de vansinnigt stora hyggena (på Malå revir).
Överjägmästare Anders Holmgren.

1950. Antalet revirförvaltare torde komma att ökas genom delning av några av de stör-
re reviren.

Generaldirektör Erik W. Höjer, Domänverket.

1951. Nyttar nu dessa exkursioner till något? Det kan synas, som om vi ofta enbart går
i en lång rad och drar benen efter oss. Det är ju också bara ett fåtal som yttrar sig i diskus-
sionerna. Kan sådant ge någon behållning? Jag är trots allt övertygad om att dessa sam-
mankomster har mycket stor betydelse. Det är inte bara det vi få se och de stora dispyter-
na, som är av värde. Största nyttan har vi kanske av alla smådiskussionema man och man
emellan. Vi kan knappast överskatta betydelsen av dessa möjligheter.

Skogsdirektör Nils Bergsjö, MoDo.

1954. Här i Norrland går man fram med betydligt större steg än man tidigare gjort i
mellansverige. Vad mellansverige gjort på 100 år, gör Norrland nu på 25. Jag ber att få
lyckönska det norrländska skogsbruket till att här finns så starka och vitala krafter — som
raskt driver det svenska storskogsbruket framåt på detta strålande sätt.

Skogschef Sven G. Ekman, Uddeholms AB, vid exkursion i Ömsköldsvikstrakten.

1954. Hela det svenska storskogsbruket långt nerifrån mellersta Sverige och upp till
Torneälven är alldeles sams om hur det här skall klaras av.

Skogschef Svante Fahlgren, Korsnäs AB, om föryngringen av skogarna, vid samma
exkursion.
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1954. Efter sista världskriget har föryngringsarbetet gått fram över stora delar av Norr-
land som en väckelse. — Skogsodlingsgränsen är en form av interimistisk fredning av den
äldre fjällskogen. I den atmosfären borde det inte bli svårt att finna en hållbar demarka-
tionslinje mellan de ekonomiska och de ideella intressena.

Generaldirektör Erik W. Höjer.

1954. Den årliga tillväxten per hektar inom området uppgår f.n. till 2.3 kubikmeter. Det
bör ligga inom möjligheternas gräns att fördubbla denna tillväxt.

Skogsvårdschefen T. Andrén, MoDo, om de fyra nordliga länen utom lappmarken; vid
exkursionen i Övik.

1961. Personalen i Norrland - öveijägmästare, jägmästare, kronojägare, förmän - har
under 50-talet visat en entusiasm och en offervilja, som måste förvåna var och en. som inte
vet, hur välsignat hårt skogsmän kan ge sig i kast med idéer, som gripit dem.

Generaldirektör Erik W. Höjer.

1961. Vi befinna oss nu i ett 5-600 meter högt landskap, som förvisso inte hör till de
idylliska. Ett 500 ha stort sammanhängande område av kalmarker och nakna myrar utbre-
der sig omkring oss, och några sparsamma stråk av gammal toppbruten fjällgran eller
enstaka spretiga tallar kan inte mildra det hart när makabra intryck landskapet gör.

Exkursion till Ar\’idsjaur; citat ur exkursionsledaren.

1961. Många har prisat denna plantering i dess glans dagar, många har begråtit den i
dess förnedring, men ingen har kunnat tala om vad det är för fel. Vi kallar åkomman för
” Röde djävulen” , men det ger ossju igen ledtråd.

Samma exkursion. Jägmästare Oscar Genchel vid en annan exkursionspunkt.

1965. Enligt uppgift vi fått har 3 % av MoDo:s kulturer nu klassats som misslyckade,
och det betyder ju, att 97 % är lyckade. Med den gamla blädningsmetoden, som vi använ-
de tidigare, var siffrorna ungefär omvända.

Överjägmästare Gunnar Nordwall.

1965. En storexkursion, baserad på det vetenskapliga underlag som i det följande pre-
senteras, är ett jätteföretag.

Byråchefen Wilhelm Plym Forsell, NSF.s sekr., om den sista exkursionen.
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60 års NSF-exkursioner Bilaga 2

År Plats Värd Huvudtema

Skogsskötselaltemativ
Gallring. Återväxt efter skogsbrand
Avverkningsmetoder
Dikning

1903 Robertsfors
1904 Hällnäs
1906 Graninge
1909 Brännberg.

Bodens revir
1910 Gällivare
1911 Östersund
1915 Axmar
1916 Muijek-Boden
1919 Furudal

AB Robertsfors

Graningeverkens AB
Domänverket

Avverkning på tallhed
Hyggesbehandling
Skogsskötsel. Flottning
Kolonisation. Dikning. Skogsskötsel
Skogsskötsel

Domänv.
Domänv.
Bergvik o Ala Nya AB
Domänv.
Korsnäs Sågverks AB

1920 Frostviken-Gäddede Ströms Träv AB. Domänv. Skyddsskogar
1922 Siljansfors-Nusnäs- St. Kopparb Bergsl AB

Skogsförsöksanstalten
1923 Garpenb.-Malingsbo- Domänv. Skogshögskolan Skogssk. Skogsvårdslagen. Högskolan

Skogsv-styr W län
Sävenäs Sågv AB.
Scharins Söners Eftr.

Skogsskötsel. Arrondering. Skogsind.
Kvarnsveden

Göteborg
1924 Skellefteå Skogsindustrier

Skogsföryngr.-margranar. Kolonisation
Skogsföryngring
Försumpning. Askgödsl. Skyddsskogar

1925 Hömefors-Lycksele Domänv. MoDo AB
1926 Bispgården-Ragunda Domänv. Skönviks AB
1927 Kulbäcksliden-

Robertsfors
1928 Hoting-Dorotea
1929 Arvidsjaur-Piteå
1930 Gysinge-Grönsinka

Skogsförsöksanstalten
AB Robertsfors
Kramfors AB. Domänv.
Munksunds AB. Domänv. Skogsskötsel. Lappmarkslagen. Skogsind.
Korsnäs Sågverks AB
Domänv.
Sävenäs Nya AB Domänv. Skogsskötsel
AB Robertsfors
Bergvik o Ala Nya AB
Kopparfors AB
Älvdalens Besparingsskog Skogsskötsel
Domänv.
Munksunds AB. Domänv. Skogsskötsel. Dikning

Skogsskötsel

Gallring. Dikning

1931 Skellefteå

Skogsskötsel1932 Gävle-Ockelbo

1934 Mora-Älvdalen-Idre

1935 Älvsbyn-Gällivare-
Tärendö

1936 Siljansfors-Hamra Skogsförsöksanst. Domänv. Skogsskötsel. Avverkn-politik
St Kopparb:s Bergslags AB
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År Plats Värd Huvudtema

1938 Järvsö-Los-Marma Marma-Långrörs AB. Berg- Tallraser
vik o Ala AB. Ljusne Woxna
Domänv. Forss AB1939 Kälame-Ragunda-

Bispgården-Övik
1943 Bollsta-Homslandet

Gammal granskogs reaktionsförmåga

Abr. Hellström. Domänv. Skogsskötsel
Skogsv-styr Y län
Holmsunds AB1944 Holmsund

1945 Sollefteå
1946 Lycksele
1947 Malå

Skogsindustrier
Skogsskötsel. Betesfrågor

MoDo AB. Holmsunds AB Föryngringsfrågor. Skogsv-lagen
Domänv. Sävenäs Nya AB Föryngringsfrågor. Hyggesbränn.

Arv/miljö
SCA. Skogsv-styr. Y län Skogsindustrier

Skogsvårdslagens tillämpning
Skogsskötsel. Nya skogsv-lagen

Björkå AB

1948 Ortviken-Torps-
hammar

1949 Ljusdal
1950 Älvsbyn-Piteå

AB Iggesunds Bruk
Munksunds AB. Domänv. Röjn gallr. Fröplantager. Markber.

Domänv:s restaurationsprogram
MoDo AB. Skogsstyrelsen Skogsvårdslagens tillämpning
Korsnäs AB

••1952 Strömsund-Ostersund Kungsgården Marieb. AB Skogsskötsel. Fjällskog
Skogsv-styr. Z-län
Skogsv-styr. X-län
MoDo AB.

ASSI
1951a Mellansel-Övik

b Gävle-Gysinge Skogsskötsel. Skogsträdsförädling

1953 Orsa-Hamra-Alfta
1954 Övik

Småskogsskötsel
Produktionsmöj1igheter
Skogsvårdsprogram för NorrlandSkogsv-styr Y län

1955 Svartnäs-Siljansfors St Kopparb Bergslags AB Arbetskraftsproblem. Skogsskötsel
1956 Ånge-Östersund-

Halåsen
Skoglig planering
Skogsvårdsgårdar
Föryngringsfrågor. Ungskogsskötsel
Skoglig samverkan
Föryngringsfrågor
Skogsskötsel. Skogsbrukets
transportutredning

Jämtlands Skogsäg-fören. Skogsbruksområden
Domänv.

Skogsforskn-institutet
Skogsv-styr. Z län SCA
Domänv.1957a Lycksele-Umeå

b Lycksele-Umeå
c Kulbäcksl.-Umeå

1959 Sollefteå

Skogsv-styr AC län
Skogsforskn-institutet
Björkå AB. Forss AB

1960 Östersund-Berg
1961 Arvidsjaur Föryngring i höjdlägen. Norrländska

skogsproduktionsanslaget
Växtförädling
Skogsskötsel

Skogsv-styr BD län
Fören. Skogsträdsförädl.
Marma-Långrörs AB
St Kopparb Bergslags AB Omarrondering

Produktionsmöjligheter

1962 Kratten-Marma
1963 Ljusdal
1964 Mora
1965 Lycksele MoDo AB

Kommentarer
Samtliga exkursioner är väl dokumentrade i NSF:s annaler. Några blev till milstolpar i
svensk skogshistoria -andra är väl värda att minnas i sin egenskap av tidsdokument. Den
första exkursionen år 1903, som blev stilbildande, är kommenterad i kapitlet om De
första åren.
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1909. Före bilen var exkursionernas rörlighet naturligtvis ett problem. Denna gång, i
Alåns vattensystem på Bodens revir, skedde förflyttningar med hjälp av sju roddbåtar.

1910. Miljön beskrevs i NSF:s Tidskrift på detta sätt: "En kall nordvästvind jagade
tunga molnmassor öfver himmeln och kom Vasareträskets yta att te sig betänkligt gropig,

då deltagarna — embarkerades i en med provisoriska sittplatser försedd farkost, närmast
liknande en pråm, och dragen af en lekskbåt. Kämpande fot för fot mot vind och vågor
gjorde den lilla ångbåten sin skyldighet, dock utsatt för förolämpande uppmuntringsrop
från deltagarna. ”

1920. Anders Holmgrens minnen från exkursionen: "Sällsport intressanta iakttagelser
i Ströms vattudals storslagna skönhet under en i strålande sol företagen ångbåtsfärd” och
ett "kamratligt samkväm, åt vilket gavs glans och lyftning av ett antal av exkursionsdel-
tagamas i färden deltagande damer” (Holmgren 1933).

1925. Debut för bilen i exkursionens tjänst.

1927. Det hade funnits allvarliga farhågor för att myrar, särskilt i Norrland, höll på att
med oroväckande hastighet växa in över produktiv skogsmark. På Degerö stormyr i Kul-
bäckslidens försökspark visade doktorerna Carl Malmström och Olof Tamm (ännu inte
professorer) genom elegant pollenanalys, att myren haft i stort sett samma utsträckning i
flera tusen år. Farhågorna kunde avskrivas.

1938. Denna gång, i Järvsötrakten, ägde en stor batalj rum angående förekomsten i
Norrland av två skilda tallraser -en smalkronig, en bredkronig - med docent Bertil Lind-
quist som banerförare.

1943. Efter flera års påtvingat uppehåll (p.g.a. privatbilismens stopp under krigsåren)

ordnades nu på nytt en exkursion - Sveaboiagets S/S Brynhild lade ut från kaj i Stock-
holm, och med hundratalet deltagare ombord gjordes strandhugg i Bollsta, Härnösand
och på Homslandet.

1947. Denna exkursion till Malå har förvisso gått till hävderna. Jägmästaren Joel
Wretlind hade i mer än 25 års tid, länge i öppen konflikt med sina förmän, tillämpat minst
sagt radikala metoder för att föryngra skogarna i Malå revir, genom att satsa på befintli-
ga dvärgplantor på tallhedar och hyggesbränna under fröträd på fuktigare marker. Det låg
spänning i luften, man väntade sig enligt referenten en "disputation” , där respondenten
hade att möta hela Norrlands samlade expertis. Och attacker blev det från mer konven-
tionella skogsvårdare ("vansinnigt stora hyggen") och från växtförädlare (valet av fröträd
innebar "ett sublimt förakt för allt vad växtförädling heter"). Men till slut blev de båda
dagarna en sällspord triumf för Wretlind; han hade mycket vidsträckta, unikt lyckade
plant- och ungskogar att visa upp. Fr.o.m. nu blev Malå vallfartsort för skogsvårdsstudi-
et, och Wretlind blev profeten.

••
1950. Mer än någon annan gör denna exkursion i takten av Alvsbyn skäl för benäm-

ningen milstolpe. Erik Höjer höll som nyutnämnd generaldirektör sitt programtal, vilket
innebar startskottet för en storsatsning på restauration av statens skogar i norr. En ny era
inleddes därmed, inte enbart för statsskogsbruket. - Vid samma tillfälle gjordes en
demonstration av 32 olika markberedningsaggregat i praktisk drift, vilket lär ha varit ett
sällsamt äventyr.
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1951. År 1948 hade Sverige som bekant fått en ny skogsvårdslag, som stipulerade, att
ekonomiska principer skulle råda i skogsskötseln, t.o.m. i det enskilda beståndet. Då till-
ämpningen av lagen i början gav minst sagt egendomliga resultat, blev oron hos skogs-
bolagen påtaglig. NSF och MoDo ordnade då denna exkursion i samarbete med Skogs-
styrelsen. som ledde till att många otympligheter kunde slipas bort.

1954. Genom analys av data från ett 50-tal planterade eller sådda bestånd i varieran-
de åldrar kunde Thorsten Andrén, skogschef i MoDo, slå fast, att det borde vara fullt möj-
ligt att i mellannorrland uppnå en dubbelt så hög produktion som den då aktuella. Dessa
marker behövde i produktionskraft knappast stå efter t.ex. dem i Bergslagen.

1960. Resultatet av Jämtlands Skogsägareförenings pionjärinsats i ” skogsbruksområ-
den” visades av Anders Frändén. föreningens disponent.

1965. Denna exkursion - den sista som NSF arrangerade - blev en uppföljning av
1954 års. Den då något djärva prognosen om en potentiell fördubbling av produktionen
genom realisering av det redovisade, intensiva skogvårdsprogrammet kunde nu bekräftas
och t.o.m. något överträffas.
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