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Hallands Väderö, en unik rest av en ädellövbärande utmark.

Torekovs hamn var samlingspunkt för båt-
färden till 1998 års första exkursion i
Skogshistoriska sällskapets regi, och cirka
trettio medlemmar hade mött upp denna
soliga, blåsiga morgon med regntunga sky-
ar i väster. Hallands Väderö är Skånes nord-
västra utpost i Kattegatt, och dess areal är
ca 300 hektar. Det är denna mytomspunna
ös skogsutveckling som dagens guide, Jan
Lannér, klarlagt genom sitt arbete 'Hallands
Väderö, mulens, yxans och lövsnappens
landskap'. Arbetet tar upp hur människans
bruk från bondestenålder till 1915 format
skogens utveckling.

Att mulen varit viktig för att dana Väde-
röns landskap påtalade redan Carl Fries och
Sten Selander i lyriska ordalag, men vilken
roll yxan och lövsnappen (ett redskap med
vilket man skördade lövfoder) spelat är nu
satt på pränt.

Dess historia visade sig vara en rik källa
till kunskap om skogens bruk i Sydsverige.
Den visar både hur skogen hävdats genom
århundraden med skogsbete, stubbskott-
skogsbruk och lövtäkt samt hur detta bruk
förändrades på 1800-talet när, den ordnade
skogshushållningen introduceras. Att för-
medla lite av denna kunskap om hur män-
niskans olika bruk format den trädbärande
marken på Väderön är målet för dagens
exkursion.

Öns historia under åtta sekel
Det som gör ön unik är att både hävden och
skogen har en lång kontinuitet, som sträck-
er sig från 'hedenhös' till våra dagar. Annor-

lunda är det på det närmaste fastlandet, som
redan under 1500-talet förlorat sin skog, ett
tillstånd som i stort sett bestod fram till
1800-talets slut. Att ön fick behålla sin skog
under hela denna period berodde på att ön
disponerades av Torekovs Kyrka. Kyrkan,
som under medeltiden utvecklats till en
vallfartskyrka, var då så välbärgad, att den
inte behövde någon inkomst från skogen.
När kyrkans ekonomi försämrades på
1700-talet, var inte skogen tillgänglig för
kyrkan då den räknades som kronans.

Om man inskränker sig till att betrakta
Väderöns skogshistoria frän tidig medeltid,
kan den grovt delas in i tre perioder.

Den första perioden sträckte sig från slu-
tet av 1100-talet fram till 1850. Under
1100-talets slut blev Väderön en del av den
mark, som skänktes till det på fastlandet
nyuppförda S:ta Thoras kapell. Förutom ön
disponerade kapellet 200 ha på fastlandet.
De som bosatte sig på kapellets mark
omfattades av en rad kungliga privilegier.
Ön blev nu en omistlig tillgång för bosät-
tarna, dvs Torekovs innevånare, genom sin
tillgång på betesmark och skog.

Den andra perioden inleddes 1850 när
kyrkan bestämde sig för att införa ordnad
skogshushållning på ön, och därigenom
upphöde det hävdvunna bruket av öns skog.

Den sista perioden tog sin början under
1910-talet, när öns säiegna skog och lika
fågelliv uppmärksammades av företrädare
för den spirande naturskyddssaken. Detta
ledde till att öns skog fick ett visst skydd
och 1958 avsttes hela ön som naturreservat.
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Mycket tack vare perioden med skogs-
hushållning på ön finns det ett rikt källma-
terialet som beskriver bruket av och sko-
gen på ön. De viktigaste källorna är de fyra
skogshushållningsplanerna som upprätta-
des mellan åren 1864-1913 och kyrkorä-
kenskapema.

Lågskog och stubbskottskog
Efter båturen till Sandhamn på öns östra
sida lättade vi en del av vår packning vid
sommarkafét och påbörjade vår vandring.
Även molnen började lätta på sin börda,
vars nederbörd skulle hålla oss sällskap
med skiftande intensitet under dagen.

Efter en kort promenad, då vi passerade
öns första kafé från 1916, gjorde vi en liten
avstickare till ett av öns många alkärr.
Alkärren utgör ca 2/5 delar av öns skogs-
mark och de flesta med egennamn; de
mest kända är Ulagaps, Kappellhamns och
Tångakärrret. Just detta alkärr tillhör inte
de namngivnas skara men var det sista som
föryngrades med stubbskott, sk lågskog,
under epoken med ordnat skogsbruk. Låg-
skog alternativt stubbskottskog var en
skötselmetod, där skogen trakthöggs med
intervaller på ca 40-60 år och vars föryng-
ring skedde med stubbskott.

Traditionellt var denna metod allmänt
förekommande i Skåne. Sålunda beskrivs
de skånska alkärren av den danska forst-
mannen G.P.L. Brtlel 1861 kon med orden
"Alkärren brukas som skottskog." samt att
det är detta trädslag som " ... förnämligast
bildar Svenskarnes såkallade surskog.".
Det var just surskogen, men även vindfäl-
len och plockved, som Torekovsborna
enligt en resolution från 1753 hade rätt att
nyttja till ved emot en blygsam 'vedpen-
ning' till kyrkan. Att så också skett framgår
tydligt av alkärrens åldcrsindclning i J. M.
Paulis skogshushållningsplan från 1892.
Alkärren var jämt fördelade arealmässigt i
de tre åldersklasserna 0-20, 20-40 samt
40-60 år, även om detta delvis också var

ett resultat av den införda skogshushåll-
ningen. 1 den första, av en jägmästare
utförda, skogshushållningsplanen från
1869 skulle stora delar av öns alkärr fort-
sätta att brukas som lågskog. Det var ock-
så den föryngringsmetod som givit bäst
resultat. Enligt skogshushållningsplanen
från 1913 kommenterar J. A. Amilon att
lågskogen "givfit upphovf till de nu befint-
liga jämförelsevis vackra bestånden". De
flesta av dagens alkärr är sålunda sedan
länge präglade av människans bruk med
mer eller mindre välutvecklade alsocklar.

Efter denna inblick i alkärrens historia
styrde vi våra steg mot Söndreskog. På
vägen dit passerade vi en av öns två plan-
teringshagar från 1805. Att uppföra dessa i
skogfattiga trakter uppmanades från offici-
ellt håll redan under 1700-talet, men varför
man byggde två stycken på den skogrika
ön har jag ännu inte funnit något svar på.

Ute på Oet, öns midja, földe vi bonde-
stenålderns strandlinje längs litorinavall-
lcn till den stengärdcsgård som inhägnar
Söndreskog. Innan vi trädde in i Söndres-
kog gjordes en jämförelse med fotografier
från 1910. De visade bl .a. den igenväxning
som skett av Oet. Vi kunde konstatera att
den tidigare öppna gräsmarken idag vuxit
igen och att björnbär, en, al, björk, apel
och ek till stor del ersatt den tidigare gräs-
marken.

Levande och byggda minnen
av ordnad skogshushållning
Efter att i ett tilltagande regn visat ytterli-
gare fotografier från 1892 till 1910 vände
vi ryggen mot Oet och betraktade ett av de
påtagligaste minnet av skogshushållning
på ön. Det är den stengärdesgård som res-
tes mellan åren 1860-80 för att betesfreda
Söndreskog, vilken då utgjorde ett av öns
två skogsskiften.

- Men varför införde Torekovs kyrka
ordnad skogshushållning just 1850?

De viktigaste orsakerna till förändringen
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Beslutet att förbjuda, för de jordlösa så
viktiga, fårbetet på ön överklagades, och
först 1857 fastställs förrättningen av Oscar
I. Nästföljande år röslades och inhägnades
Söndreskog. Den införda trakthuggningen
drabbade i första hand bokskogen, vilken
ersattes med gran, tall eller gräsmark. De
förändringar som infördes på 1850-talet
präglar fortfarande till stor del Väderön
där t.ex. Söndreskog fortfarande är betes-
fredad. Gräsmarken på öns centrala norra
del är ett resultat av trakthuggningen samt
de kvarvarande bestånden med barrträd.

Vi fortsatte vår vandring ner mot stran-
den, där vi stannade till under de idag ca
90-åriga svarttallarna. En diskussion om
deras vara eller icke vara på ön tog fart.
För många utgör de ett främmande inslag
på ön och bör tas bort, medan jag menar att
de utgör ett levande minne av en ofta bort-
glömd epok i öns skogshistoria och bör få
vara kvar.

framgår av den syn som kronolänsman
gjorde på Väderön 1849. Då konstaterades
bl.a. stubbar efter nästan 1000 avverkade
träd, sannolikt av Torekovsbor, ett stort
antal djur på bete (bl.a. ca 8-900 får på åre-
truntbete) utan inkomst för kyrkan samt
behovet av att skogen hölls under uppsikt.

För som dåvarande kyrkvärden J. E.
Romare skrev i en inlaga till kammarkolle-
giet "Ön är Kyrkans tillhörighet och Tore-
kow innevånare måste vara skiljde från all
befattning med samma om hädanefter icke
sjelfrådig egennytta skall bilda anspråk att
med Ön förfara som tillförene, Kyrkan till
förfång och å Ön varande skog till förstö-
ring." Införandet av ordnad skogshushåll-
ning blev det viktigaste medlet för att
komma till rätta med missförhållandena på
ön. De viktigaste förändringarna var:

• All skog avverkades i kyrkans regi och
såldes på auktion i Torekovs hamn.
• En skogvaktare anställdes för skogens
framtida skydd och vård.
• Öns sydöstra del, Söndreskog, betesfre-
dades för att skapa förutsättningar för sko-
gens återväxt.
• Betet reglerades, bl.a. förbjöds fårbete.
• Skogen skulle följande år (1851) inde-
las till trakthuggning.

Hamling och hästavel
Vi vände åter in i skogen och kom fram till
en liten bergsklack med kvarlevorna av en
topphuggen lind. Detta är en av de kvarva-
rande lindarna som är präglade av lövtäk-
ten, med sina karakteristiska grova, för-
vridna stammar och sekundära kronor. Det
har tidigare funnit ett större antal hamlade
lindar på ön. En stor del av dessa höggs
ner mellan åren 1906 och 1920 medan
andra har fallit med ålderns rätt. Många av
dessa lever ändå vidare genom sina avläg-
gare eller stubbskott.

Anledningen till att ön fortfarande hyser
relativt många f.d. hamlade lindar med
hög ålder är att Torekovs dåvarande 16
lantbrukare hade en ringa areal med ängs-
mark på fastlandet, vilket gjorde att löv-
täkten blev ett viktigt komplement.

Det äldsta skriftliga dokumentet som
nämner något om hamling är från 1670,
fast då beskrivs grentäkt vilket är en pri-

Kyrkan var sannolikt påverkad av den
pågående skogsdebatten som initierades
då en redovisning 1849 av Sveriges vir-
kestillgångar visade, att förbrukningen var
större än tillväxten. Att debatten avsatte
spår i Torekov framgår bl.a. av skogvakta-
rens uppgifter rörande skogsskötseln på
ön. I ett första förslag våren 1850 skulle
skogvaktaren hålla uppsikt över skogen för
att förhindra fortsatt åverkan på skogen.
Vid mötet i november 1850, då den under
sommaren gjorda lantmäteriförrättningen
skulle fastläggas, beslutades att skogvakta-
ren även skulle sörja för skogens återväxt
och utvidgning på kal mark.
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bete p.g.a. ofredsår och boskapspest, en
omfattande åverkan på skogen under
ofredsåren, vilket gav ett öppet krontak, ett
kontinuerligt ollonbete, vilket gav en
gynnsam markstruktur.

Ollonbctct nämns första gången 1545
som en av Torekovsbornas rättigheter men
det upphörde under den ordnade skogshus-
hållningens första trettio år för att återupp-
tas 1897. Men nu skedde det sporadiskt
och 1917 inbetalades den sista ollongälden
till kyrkan.

Dagens bokskog, vilken lever på övertid,
hyser ett stort antal hotade arter och
bokens framtid är ett akut problem såväl ur
naturvårds som kulturmiljö synpunkt.

mitivare typ av hamling. Av dokumentet
framgår det att man högg ner grenar på
vintern till de 15 ston samt den hingst kyr-
kan höll på Väderön året om. Kyrkans häs-
tavel på ön nämndes första gången 1545
och upphörde kring år 1 700.

Bokens historia och framtid
Efter denna betraktelse av en svunnen tid
påtalades nöden av en kaffepaus, vilken
hölls i kanten av hedbokskogen, där en
vindfälld bok fick tjäna som bänk och
bord. Med nya krafter tog vi oss sen fram
över en sviktande matta av gamla boklöv.
Vi stannade till på en liten halllbunden
höjd med utsikt över öns enda kvarvarande
enhetliga bokbestånd. Den glesa pelarsal
som beståndet utgör idag skiljer sig mar-
kant från 1808, då lantmätare C. Eger-
ström beskrev detta bestånd som "tät ung
Bok och obe-tydlig Ekskog. Marken är all-
deles oduglig till bete emedan den är över-
höljd med och äldre och nyare löv".
Dagens glesa bestånd är ett resultat av
upprepade men misslyckade föryngrings-
huggningar mellan åren 1870-1940, för
trots försök med markberedning blev det
ingen nyetablering. Detta förhållande gäl-
ler fortfarande vilket är anmärkningsvärt,
då boken tidigare varit ett av de domine-
rande trädslagen på ön.

Beståndets ålder är lite osäkert, den
angavs 1892 till att vara mellan 120 och
140 år vilket stämmer med vad Egerström
angav 1808, men hans uppgift skulle ock-
så kunna stämma med de 200 år som
angavs 1913. Det betyder att dagens
bestånd har en ålder mellan 220 och 280
år, vilket ger att någon gång under tiden
1710 till 1770 skedde en omfattande för-
yngring av boken.

- Men vad är då orsaken till att boken var
så framgångsrik att etablera sig under
1700-talet? Sannolikt var detta en effekt
av följande händelser: minskat eller inget

Mot Kappelhamn
Efter att vi hade konstaterat detta något
dystra faktum fortsatte vandringen över
det tjocka lövtäcket under nyutslagen bok,
som senare avlöstes av överblommade
vitsippsmatttor och lind, men inte av den
hamlade typen utan raka, smala och höga
lindar, ett resultat av en föryngring som
delvis tog fart kring 1880. Efter att guiden
mist orienteringen en kort stund återfann
vi den lilla stig som leder upp mot en liten
höjd med vacker krattbok. På vår väg mot
nästa stopp, Kungseken, passerade vi en
relativt ung skog av ek, en välfylld Hällle-
damm samt en ek på vilken det är möjligt
att räkna årsringarna till 1600-talets bör-
jan.

Kungajakt och skyddet av skogen
Kungseken, som är en av Sveriges största
bergsekar, utgör enligt fornminnes inven-
teringen öns enda växande fornminne.
Namnet har den fått efter Kung Oscar II,
som brukade stå på pass här vid Kungliga
jaktklubbens jakt på svensk hare. Jakt-
klubben arrenderade jakten under 25 år
mellan åren 1885 och 1910. Svensk haren
utplanterades 1857 på Väderön av byfog-

- 103-



vägen passerade vi en fårfålla, som troli-
gen byggdes på 1700-talet. Vid stranden
mötte oss elementen med sin fulla kraft,
och i en frisk vind med tunga regndroppar
promenerade vi raskt förbi lotsstugan, öns
föista lms fi un 1844, f.d. ekologiska sta-
tionen och dess annex, grundat av H. Lun-
degård 1917. Vi passerade därefter en liten
bäck och kom in på det som mellan åren
1852-1957 utgjorde delar av skogvakta-
rens löningsjord. Framme vid skogvakta-
regården vände vi åter in i Söndreskog för
att besöka en av öns mest kända och avfo-
tograferade platser - Ulagapskärret.

den i Torekov för att jakten roade honom.
Hararnas vara eller inte vara på ön har
sedan dess givit upphov till meningsutbyte
mellan jaktintresserade och naturvänner,
för deras hot mot framförallt bokens fram-
tid. Redan i böljan av 1870-talet, då de föi-
sta försöken till skogsodling gjordes, kla-
gades det över den skada hararna tillfoga-
de plantorna. J. M. Pauli skrev i sin skogs-
hushållningsplan från 1892 "Att emellertid
återväxten, ... nästan överallt misslyckats,
har till stor del sin grund i det starka har-
beståndet på ön...". Förutom den skada
hararna tillfogade skogen så rymde skog-
vaktarens kaniner 1898 och hade på ett par
år översvämmat ön. Först genom att nästa
jaktarrendator planterade ut 12 st rävar på
ön 1910 lyckades man utrota ka-ninerna.
Rävarna gick dock hårt åt fågellivet på ön,
vilket blev föremål för en del tidningsskri-
verier. Samtidigt hade en på ön sommar-
boende redaktör fått vetskap om att
avverkningen av eköverståndarna i Kap-
pclhamnskärrct inte hade stöd i den fast-
lagda skogsplanen. Han anmälde detta till
Kungliga domänstyrelsen vilket tillsam-
mans med den bristfälliga återväxten ledde
till att Väderön 1912 ställdes under skogs-
sta-tens direkta förvaltning.

Nu började en ny period i öns skogliga
historia. Kungl. Vetenskaps Akademin
skrev 1913 till Kungl. Maj:t där de fram-
höll intresse motsättningarna mellan ratio-

nell skogsvård och na-turskyddssaken, och
ville av-sätta Väderön som naturpark. Kyr-
kan motsatte sig först att öns skog skulle
skyddas men följande år ändrade de
mening och påtalade, att inkomsten från
'naturturistema' var viktigare för Torekovs
samhälle än den inkomst kyrkan kunde
påräkna från en rationell skogsskötsel.

Ulagapskärret
Ulagapskärret har blivit något av sinnebil-
den för hur ett vackert utvecklat alkärr
skall se ut med al på höga socklar som spe-
glar sig i det spegelblankt, bläcksvart
vatten. Sannolikt har denna säregna miljö
skapats genom en kombination av skott-
skogsbruket och ståndorten. Vid en jämfö-
relse med fotografier från seklets början
kunde sällskapet se, att socklarna då hyste
ett stort antal stubbskott, medan nu finns
endast ett fåtal eller inga alstammar kvar
på varje sockel. Troligen var skottskogs-
bruket genom sin återkommande nerkap-
ning av alen en förutsättning för att den i
längden skulle behålla sin vitalitet. Kom-
mer denna utveckling att fortsätta är det
troligt att denna säregna plats inte kommer
att bestå.

Vi skulade
Nu var klockan långt liden och det var hög
tid att återvända till den medhavda mat-
säcken, som lämnats i skydd av kaféts tak.
Det blev också här vi fick inta lunchen,
medan dagens kraftigaste skur föll. Vid
lunchen presenterade den avgående sekre-
teraren Lars Edlund sin efterföljare Sven
Sjunneson samt förärade dagens guide en
håggkåbbe.

Vid kappelhamn
Vi lämnade nu Kungseken och begav oss
ner till stranden vid Kappelhamn. På
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Ravnahult
Eftermiddagens vandring gick mot öns
norra del, där vi först kom till Ravnahult,
en gång ett stort och vackert bokbestånd
med en helt annan karaktär än hedboksko-
gen i Söndreskog. På ett fotografi från
1892 kan man se hur den består av stora
grova träd med ett fältskikt av gräs.

Den stora eken i Norreskog från nordost.
Foto A. Ekman ca 1905.

Rest av bokskogen i Ravnahult.
Foto W v Gegerfelt 1892.

Den stora eken i Nörreskog från söder,
på grenen W. Biilow.Ravnahult minskade först genom Tore-

kovsbornas åverkan, medan resten i stort
sett försvann genom trakthuggning mellan
åren 1850 och 1900. 1 Paulis skogsplan
från 1892 var en mindre del fortfarande
kvar med en slutenhet som varierade mel-
lan 0.3 och 0.5. En av de grövsta bokarna
fälldes 1927 och var då 220 år, vilket ger
detta bestånd en ålder som i huvudsak var
likåldrig med hed-bokskogen i Söndres-
kog. Idag finns en-dast en handfull indivi-
der kvar i Nörreskogs södra del av denna
bokskog.

Här finns också en av öns tidiga huvud-
attraktioner, en ek som vid seklets början
hade en väldig, bred krona på en mycket
kort grov stam och lågt ansatta grova gre-

Foto A. Ekman den 11 maj 1911.

snart är dess dagar räknade. Men trots det
kan den berätta mycket för oss om hur
landskapet har sett ut här genom många
sekler. Tydligt är att den endast det sista
seklet fått konkurrens om utrymmet och
att den tidigare kontinuerliga hävden har
bibehållit denna plats öppna lundkaraktär
under hela denna eks uppväxt.

Tångakärret
Vi lämnade denna gigant för att gå över till
Tångakärret, som utgör skogsmarkens
utpost i norr. I Tångakärrets södra utkant
finner man fortfarande ett flertal av de
kvarvarande hamlingspräglade lindarna.
Här finns t.ex. den så kallade badkarslin-
den som ligger ner med en urholkad stam
men vilken sörjt för sin fortlevnad genom
ett stort antal stubbskott.

nar.
Idag är den en ruin, då den fått för stor

konkurrens om utrymmet med uppväxan-
de al och ek. vilken etablerade sig här i
början av seklet. Detta har gjort att den
successivt mist stora delar av sin krona och
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Norr om denna lind ligger ett område
som domineras av ett stort antal gamla
'hagmarksekar'. Anmärkningsvärt är att
när lantmätare Brunskog 1850 beskrev
området nämnde han inte att den var träd-
bevuxen, medan Pauli 1892 angav att här
fanns i huvudsak äldre ek och någon bok
med en slutenhet på 0.4. Detta ekbestånd
blev föremål för frihuggning under 1950-
talet genom dåvarande Kolleberga skogs-
skolas försorg, eftersom eken hotades av
den uppväxande ungskogen. Idag har fri-
villiga krafter åter börjat friställa de gamla
ekarna för att säkra deras fortlevnad.

Konkurrensen från yngre träd är allmänt
ett problem för det stora antalet äldre ekar
på ön. De har svårt att hävda sig i den upp-
växande ungskogen av framförallt, björk,
rönn och al. Dock har eken i motsatt till
boken föryngrat sig både i mindre bestånd
i skogen samt i de täta enesnåren, där det
kommer arvtagare till både 'hagmarksekar-
na' och de tidigare så vanliga vrakekarna.
Enligt 1819 års eksyn hade ön tidigare
burit fin ekskog men nu fanns bara "af sjö-
vindarna och andre skador krumpne, for-

nede och odugl. Ekar." Senare höggs ock-
så stora delar av dessa vrakekar (1877
fanns här 900 st) upp till ved, när kyrkan
fick dispositionsrätt till eken på ön.

Trots de problem som belyst här är san-
nolikt Väderön en av de få platser kvar, där
man kan få en bild av en ädellövbärande
utmarks karaktär. Men som med andra
typer av kulturpräglade marker krävs här
en historisk kunskap om hur hävden styrt
vegetationens dynamik och därigenom
varit en av de krafter som skapat den träd-
bärande markens olika karaktärer.

Vid slutet av dagens exkursion sprack
molnen upp och solen tittade fram och
värmde oss på båtfärden tillbaka till fast-
landet. Värmde gjorde också det bemötan-
de, intresse samt den avslutande skogs-
manssången med vilken undertecknad
blev tackad för dagens exkursion. Slutli-
gen leder jag gärna fler exkursioner till
Väderön, och vi kan då hoppas att väder-
gudarna är mer välvilligt inställda än den-
na något fuktiga och blåsiga dag.

Jan Lannér
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1
under 300 år

Skogshistorisk exkursion hos Korsnäs AB i Gimo 26 maj 1998

Under detta tema hade samlats ett 40-tal
medlemmar, som fick inleda den för årsti-
den kalla morgonen med en introduktion
inne i Gimo Herrgård, numera konferens-
anläggning. Detta utomordentligt vackra
byggnadsverk, ritat av slottsarkitekten
Jean Eric Rehn och uppfört 1761-62 av
dåvarande ägaren av Gimop Bruk, Jean
Henri Lefebure, räknas som den första
gustavianska herrgårdsbyggnaden i svensk
arkitektur. Den utgör också en symbol för
en tid mitt i den 300 årsepok, som exkur-
sionen avsåg att belysa, då vallonbruken
upplevde en av sina glansperioder.

Temat kan tyckas väl pretentiöst för att
avverka på en enda exkursionsdag. För att
något kompensera detta hade vi som
ansvariga för programmet - pensionärerna
Finn Heijbel, skogsförvaltare i Gimo
under 1960-80-tal, Bertil Lund, skogvak-
tare på förvaltningen under 1940 - 70-tal
och undertecknad, verksam i Korsnäs
under 1950 - 90-tal - sammanställt en
fyllig dokumentation för självstudier efter
exkursionen.

i sin tur helt beroende av ett systematiskt
och industriellt utnyttjande av skogen

• övergången från en ursprungligen ren
exploatering av skogen för kolning till
så småningom en ambition att skapa ett
"perpetuellt och varaktigt" system för
skogsproduktion

• växelspelet mellan statsmakten, bruks-
ägarna och allmogen, vilket starkt
påverkade såväl allmänpolitiska beslut
som skogslagstiftning när misshushåll-
ningen med resursen skog under långa
perioder skapade stor oro för framtiden.
(Exkursionsbilagen "Skogens utnyttjan-

de och brukande - en skogspolitisk över-
sikt 1500 - 1900-tal” bilägges detta refe-
rat).

Inledningen i herrgården belyste i kort-
het den tidiga historien från det Nordupp-
land steg upp ur Litorina-havet, Dannemo-
ra-malmens centrala betydelse för att ge
skogen ett värde, “ Skogspolitiska milstol-
par" under 1500 - 1900-tal, brukens pro-
duktion och kolförbrukning, skogens nytt-
jande och skötsel under de aktuella epoken
samt Gimo Bruks historia från Louis de
Geer fram till våra dagar.

Syftet med exkursionen var att för den
aktuella epoken belysa
• den starka integreringen av de tre

bergsbruk/järnhantering, Rundresan med buss som sedan tog vid
kunde självfallet endast med korta - alltför
korta - glimtar visa vad som utspelats i
dessa trakter under den spännande period
som vi försökt skildra.

nanngarna
skogsbruk och jordbruk

• den för hela Sveriges utveckling utom-
ordentliga betydelse som järnhantering-
en hade, speciellt i denna del av landet -
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Då kärnan av skogsmarksinnehavet
inom Upplandsdelen av Korsnäs nuvaran-
de Gimoförvaltning i huvudsak har sitt
ursprung i rekognitionsskogar och hem-
mansskogar, förvärvade under 17- och
1800-tal av det tre valluiibi uken Gimo,
Österby och Leufsta, gick resan så gott
som helt inom dessa marker.

Som första punkt besöktes- som sig bör
- ” Stor-rymningen” vid Dannemora gru-
vor, ursprunget till brukens existens, gru-
vorna med den högklassiga järnmalm, som
försåg inte bara ett 20-tal bruk i Uppland
med malm utan även bruk långt upp efter
norrlandskusten och som under en period
gjorde Sverige till Europas största expor-
tör av stångjärn.

Ann-Charlotte Ljungholm från "Före-
ningen Vallonbruk i Uppland" gav en
intressant beskrivning av gruvans historia,
men fick tyvärr för kort tid att dela med sig
av allt sitt kunnande. Deltagarna hälsades
välkomna åter vid tillfälle.

Vedåtgången var enorm under den tid
fram till 1700-talets mitt som "tillmak-
ning" användes för malmbrytningen. Då
uttaget av malm ständigt ökade genom att
nya gruvor öppnades innebar det också att
kolbehovet vid bruken kontinuerligt ste-
grades för både tackjärnstillverkning och
smidet till stångjärn.

Vid färden mot Österbybruk passerades
de s k Österby ekbackar, en stor areal av
rena ekhagar med gammal ek, unikt för att
vara så nära ekens nordgräns. Ursprunget
finns oss veterligt inte dokumenterat, men
kan vara resultatet av de politiska påbud
om ekplantering för flottans behov, som
utgick vid flera tillfällen under 1600 -
1800-tal. Kanske var de också resultat av
de från Vallonien inflyttade bruksherrarnas
försök att nära bruket skapa en skog eller
park, som de kände igen från sitt hemland.

Österby Bruks vallonsmedja presentera-
des på ett charmant sätt av Thure Forsman,
f d kulturchef i Östhammars kommun och

aktiv inom Bruno Liljefors-stiftelsen.
Färden gick sedan genom virkesrika

bruksskogar under kommentarer från Finn
Heijbel. Vi passerade den stora kanal mel-
lan Österby stordamm och Gimo damm,
som redan undei 1500-tal skapats för
reglering av vattentillförseln till dammarna
och hamrarna, men som under tidigt 1900-
tal även använts för flottning av timmer till
Gimo såg.

Det gamla ” Lövsta-spåret” , en smalspå-
rig järnväg avsedd för förbindelse mellan
bruken Gimo och Lövsta, initierad 1917
under första världskrigets högkonjunktur,
kom främst att användas för transport av
sågtimmer och torv, nedlades 1957 och
utgör nu en skogsbilväg efter vilken bus-
sen nu gick mot " Jaktstugan " i Botmora.

Här fick vi i anslutning till den stora
samlingen av älghorn höra den nu 900-åri-
ge skogvaktaren Arthur Almquist, född på
bruket som son till en skogvaktare, berätta
om den systematiska uppbyggnad av kva-
liteten på älgstammen, som han med stöd
från företaget bedrivit under sina aktiva år
under 1930- 1970-tal.

Finn Heijbel, gav här också en redovis-
ning av virkesfärrådsutvecklingen under
de dryga 60 år, som gått sedan Korsnäs AB
1936 förvärvade Gimo-Österby Bruks AB.
Den under krisåren hårt utnyttjade skogen,
som dessutom drabbades hårt av 1931 års
stora stormfällning, höll då 82 nfsk/ha,
men har genom aktiv skötsel i dag närmast
fördubblat hektarförråd, till 162 m3sk/ha
enligt senaste taxering 1996. I denna del
av landet kan man utan överdrift säga att
"vi aldrig haft så mycket skog som vi har i
dag" - uttryckt som virkesförråd per ha.
Och detta samtidigt som vi kontinuerligt
kunnat ta ut allt större virkesskördar under
åren som gått.

Efter lunch i det fria i ett nu drägligt kli-
mat gick vår resa genom Gimo-skogama
via bruket och anrika Skäfthammars kyrka
från 1300-talet till "Vällen-banan" från
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beskrivningar av skogstillståndet fogades
till bilden av skogsmarken.

Först under 1800-talets andra hälft, då
den förste från Kungl Skogsinstitutet ut-
examinerade jägmästaren, Carl Johan Sjö-
berg, anställts och med stor ambition och
plikttrohet började planera skogsskötseln
kom de första kartorna som gav en bild av
vad vi i dag kallar skogshushållning. Han
verkade i 25 år mellan 1853 och 1878 och
var bosatt på Charlottendal, ett "säteri"
som uppfördes inom Gillinge by redan i
slutet av 1700-talet.

Slutligen fick vi också ta del av 1910-11
års skogskartor, upprättade efter den indel-
ning, som den mycket aktive och initiativ-
kraftige skogsförvaltaren Carl Francis
Lyon genomförde. Det var dessa kartor
som under 1950-talet kom att avlösas av
flygbilder. Den allra senaste fasen i
utvecklingen av kartor fick vi redovisad av
Göran Sjöblom, dagens skogvaktare och
chef på Gimo bevakning, (en areal, som i
storlek motsvarar vad som ännu vid 1980-
talets mitt utgjorde halva dåvarande Gimo
Skogsförvaltning).

Han visade en skogskarta, där datorn
med data ur beståndsregistret ritat och
färglagt den "beställda" beståndsindel-
ningen i åldersklasser, dvs läget år 1998
inom den del av Gillinge by, som vi följt
sedan 1640.

Dagen sista punkt var ett besök vid det
så kallade Mårdsjö- eller Måsjö-diket,
upptaget 1859, uppenbarligen en av lan-
dets allra första egentliga skogsdikningar,
tillkommen på initiativ av Carl-Johan Sjö-
berg. Han torde ha haft starkt stöd i sin
ambition att öka skogsproduktionen hos
den skogligt mycket intresserade och kun-
nige bruksägaren, kammarherren Carl
Leonard Reuterskiöld, aktiv ägare under
hela 61 år (1844 - 1905).

Den skog av ansenliga dimensioner, som
blev resultatet av dikningen avverkades
delvis under Bertil Lunds tid som skog-

l:a världskrigets dagar nu skogsbilväg
sedan ytterligare en smalspårig järnväg
nedlagts på 50-talet.

Under färden gav Pär Eriksson, biolog
vid Upplandsstiftelsen och projektledare
för det s k ” Vällen-projektet ” en introduk-
tion till detta, som är ett samarbetsprojekt
mellan stiftelsen, Korsnäs AB och Hargs
Bruk, vår stora markgranne i öster. Man
har här kartlagt och inventerat ett c:a
12000 ha stort område kring sjön Vällen
på dess natur- och kulturvärden och dess
skogshistoria och sedan utarbetat ett för-
slag till ekologisk landskapsplanering.
Vissa reservat har avsatts och skyddsvärda
biotoper getts skydd i skogsskötselplaner-
na. Här finns också möjlighet att i någon
mån försöka skapa sig en bild av hur sko-
gen kan ha sett ut under den period, då
bruken inledde sin kolfångst och hur olika
skötselregimer i jord- och skogsbruk har
påverkat den biologiska mångfalden under
århundradenas lopp. Detta fick vi ta del av
under en kort skogspromenad.

Vid den långsmala sjön Vällens norra
ände låg Vällen-banans slutstation "Norr-
vällen” och torpet Fagervik. Denna plats
har i århundraden varit en viktig punkt för
såväl malm- som koltransporter och även
som omlastningsplats mellan vatten- och
landtransport.

Här gav Bertil Lund kommentarer till
sin historik över Gillinge by i Ekeby sock-
en, där fyra av byns fem gårdar sedan 1733
tillhört Gimo Bruk som frälsehemman.
Här finns mycken dokumentation ur arki-
ven, som belyser vad livet i en by av detta
slag innebar. Det ömsesidiga beroendet
mellan bruksägaren och den nödvändiga
arbetskraften för avverkning, kolning, kol-
och malmtransporter, uppodling av ny
mark och slåtter för livsmedelsförsörjning
under brukets expansionsfaser. Illustration
gavs med kartor av olika årgångar - den
äldsta från 1640 där skogen inte alls fanns
med - 1700-talets kartor, där mera verbala
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vaktare på Vällsäters bevakning. Han kun-
de visa fotografier av dessa enorma gran-
stockar och av hästkörama, som körde
fram dem på 1940-talet.

Ett flertal av 1800-talets skogsdikningar
på Gimo och Österby Bruk, bl a Måsjödi-
ket, finns med kartor och foton som exem-
pel i professor Gustaf Lundbergs ” Hand-
bok i skogsdikning” av år 1914.

Med detta kunde vi under återfärd till
utgångspunkten i Gimo avrunda dagens
program med att konstatera att skogen i
dessa trakter under århundraden utnyttjats
av människan, periodvis på ett ganska
hårdhänt sätt. Men den har också bidragit
till hennes försörjning och överlevnad och
även starkt bidragit till landets välstånds-
utveckling - direkt och indirekt. Vi har

också genom vallonerna, den tidens invan-
drare, inte bara fått hjälp att lära oss nya
tekniker i både skogsbruk och järnhante-
ring utan även fått inslag av kultur och
sociala förändringar som satt sina spår i
generationer framåt.

Den s.k. skogspendeln har under sekler-
nas lopp gjort stora utslag, ibland med för-
färande effekter på skogsti11ståndet, men
skogen i Uppland växer med obändig kraft
och kommer igen - trots skogsmännens
över tiden växlande idéer om hur den skall
skötas.

Må vi för framtiden lära av skogshistori-
en och hålla i pendeln så att utslagen inte
tillåts att bli förödande stora.

Åke Troedsson

Gimo Herrgård var mötesplats för exkursionen om skogsbruket i vallonbrukens Uppland.
Bland deltagarna fanns: från vänster Leif Lundberg, Finn Heijbel, Thure Forsman, Artur Almqvist
samt Åke Troedsson.
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Skogshistorisk försommarexkursion den 28 maj 1998 till
••VISINGSO

” Ekskogarna på Visingsö förr, nu och i framtiden”

niga medverkade, skogspromenader-
na var lagom långa, maten var god
och Visingsö visade upp sig från sin
allra bästa sida i försommarfagert
väder. Vad mer kunde man önska sig!

Skogsvårdsstyrelsen
och Skogssällskapet
exkursionsvärdar
Länsjägmästare Dag Kihlblom från
Skogsvårdsstyrelsen och distriktschef
Lennart Jansson från Skogssällskapet
var exkursionsledare. Dessutom med-
verkade bl a följande: Rune Ahlander
från Skogsvårdsstyrelsen, Olle Weng-
elin, Skogssällskapet och Statens Fas-
tighetsverk (Olle Fick ersätta Petra
Odén som tyvärr blivit sjuk ), Gustaf
Hamilton, Skogsstyrelsen, Sölve
Johansson och Lars-Erik Wetter, Assi-
Domän, Jan Christer Myhrman, Jön-
köpings kommun, Rune Backlund,
Rraheskolan/Visingsö Folkhögskola,

samt Hans Ekelund och Lars Edlund,

De här ekarna planterades för drygt 150 år sedan för Skogshistoriska Sällskapets ordföran-
att bli skeppsvirke till krigsfartyg. Nu när det är dags de respektive avgående sekreterare.
att skörda bygger man inte särskilt många örlogsfar-
tyg i ek. Men på Visingsö finns kanske de vackraste
ekskogarna i Sverige. Skogshistorien på Visingsö

Ekskogarna på Visingsö, en gång plante-
rade för att trygga den svenska flottans
behov av ekvirke till byggena av örlogs-
fartyg, är välkända i skogsmannakretsar.
För att få se och höra om dessa berömda
skogar hade ett 60-tal medlemmar samlats Kardell på Institutet för landskapsvård på
på Visingsö ute i Vättern. Många sakkun- Sveriges Lantbruksuniversitet. Redaktör är

Detta är också titeln på en mycket intres-
sant bok som SLU och Skogsvårdsstyrel-
sen i Jönköpings län gett ut och som man
under hela exkursionen hade anledning
referera till. Författare är professor Lars
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Länsjägmästare Dag Kihlblom från Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg har ett mycket
gediget kunnande om Visingsö och de berömda skogarna. Vad var då mer naturligt un att han fick
ha huvudansvaret för exkursionen. Här på bilden berättar han dock inte om ekarna utan istället
om den imponerande Douglas-granskogen bakom honom. Med i bild också de två personer från
Skogssällskapet som nu har det praktiska ansvaret för skogarnas skötsel, Lennart Jansson ( i mit-
ten ) och Olle Wengelin.

länsjägmästare Dag Kihlbom, Skogsvårds-
styrelsen. Båda kända profiler inom
Skogshistoriska Sällskapet.

Bakom skogstillståndets växlingar på
Visingsö ligger en mycket lång och intres-
sant kulturhistoria. Tidigt hade skogarna
på Visingsö försvunnit. Redan under
medeltiden fick bönderna genom Magnus

Ladulås lov att på fastlandet förse sig med
ved och virke. Under den så kallade Bra-
hetiden ( 1500- och 1600-talet) och senare
avsattes nästan all mark till jakt åt grevar
och baroner.

Virkesbristen måste redan tidigt varit
stor, särskild stor under högmedeltid. Ön
var tätbefolkad och byggnadsverksamhe-
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dels för produktion av hjortdjurens vinter-
foder, dels för öborna som fått lämna ifrån
sig marker för djurgårdens inrättande.

Den stora djurgården på Visingsö var
naturligtvis ett stort bekymmer för öborna
som kom att hata den. Inte bara för att
mark togs ifrån dem utan också för alla
problem med hjortar som rymde ut ur häg-
net. Enda sättet att skydda sig var att häg-
na in markerna. Men virket var både dyrt
och besvärligt att skaffa!

ten stor. Sannolikt skedde en betydande
import av virke både från angränsande
delar av Småland och Västergötland.
Redan år 1286 stadfäste Magnus Ladulås
visingsöbornas rätt till virke i "almenings-
skogen i vcstcrgylland'* vilket närmast får
tolkas som Hökensås-området. Senare år
1527 utökar Gustav Vasa dessa rättigheter
ytterligare. Att det kan ha varit en mängd
"dispyter * mellan öborna och folket på
Hökensås är väl inte en alltför vågad giss-
ning.

Visingsö kungsgård (1681 - 1830)Grevskapet Visingsborg
(1526 - 1680) När grevskapet drogs in till kronan 1681

gjorde man en kungsgård av det på
Visingsö och Kongl Befallningshafvande i
Jönköpings län fick i uppdrag att hyra ut
och arrendera ut alla gårdar till ortsbefolk-
ningen. Dessutom ladugårdens alla djur
och djurgårdens alla hjortar, vilka skulle
överlämnas från avträdare till tillträdare i
oförändrat skick.

När Erik XIV kröntes gjorde han sin kusin
Per Joachimsson Brahe till greve och för
sitt underhåll fick den nye greven år 1562
samtliga gårdar på Visingsö med undantag
för kungens egna. Detta blev början till
grevskapet Visingsborg där slottet uppför-
des på ett antal avhysta gårdars marker.
Successivt tillfördes nya gårdar på båda
sidor om Vättern med Visingsö strategiskt
belägen i mitten. Störst var det under grev-
skapets fjärde innehavare då det omfattade
minst ett par tusen gårdar.

År 1681 reducerades grevskapet, vilket i
klartext innebar att det indrogs till kronan.

Ekplanteringstiden 1831 - 1860
Eken i vårt land har varit mer eller mindre
skyddad sedan medeltiden men mer påtag-
ligt från 1500-talet då militärstrategiska
motiv kom in i bilden. Ekvirket behövdes
till de stora linjeskeppen.

Ek och ekvirke blev s.k. kunglig regale
och omgavs av omfattande skydd i form av
lagar. Många bönder - inte minst visingsö-
bönderna - fick böta eller slita spö för de
brutit mot lagen. Eken blev hatad av all-
mogen som säkert upplevde det som en
plåga att ha ek på sin mark och som i lönn-
dom gjorde allt för att bli av med den. Inte
underligt att eken minskade totalt i hela
landet och att myndigheterna såg med
bekymmer på hur man skulle kunna säkra
sitt behov av ekvirke för krigsfartyg i
framtiden.

Djurhage och djurgård
På 1500-talet blev det populärt att kung-
ligheter efter kontinentala sedvänjor lät
djurgårdar ingå i sin hovhållning. Så gjor-
de till exempel både Erik XIV och Johan
III. Djurhagar blev en modesak.

I de inhägnade jaktparkerna kunde
kungligheter och högadel ägna sig åt sofis-
tikerade jakter ” för sitt höga nöje och läck-
erhetsnjutning". Vad var då naturligare än
att greven på Visingsö också gjorde så? På
1640-talet anlades sannolikt den första
djurhagen på Visingsö och samtidigt
avhystes ett antal hemman på Grännasidan
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trassel med en motsträvig allmänhet?
Tanken på att anlägga särskilda
ekskogar på kronoparker föddes. I
första hand tänkte man sig kronopar-
ker, kungsgårdar eller allmänningar i
Småland, Blekinge och Skåne.

1828-29 års riksdag godkände efter
många och långa diskussioner försla-
get och anvisade 150.000 Rdr Bco för
successivt bruk.

Därmed fick skattebönderna äntli-
gen fri dispositionsrätt över sin egen
ekskog.

/ n

W 1Vilka ekar! Här kan man tala om kvalitet! Den här
eken håller i dag 11 n f m f och är värd minst 20.000 kr.
Minst 4.000 sådana här ekar behövde man varje år
till flottan enligt de beräkningar man gjorde till inför
1823 års riksdag.

* Jh*
Det blev hof-Jägmästare Israel af Ström
som fick uppdraget att leda statens ekplan-
teringar på Visingsö. En mycket kvalifice-
rad och aktad skogsman som redan 1825
startat den högre skogliga utbildningen i
Sverige.

1 början av 1880-talet var ekförsörj-
ningsfrågan stor inom både regering och
riksdag. Beräkningar visade tydligt att
eken inte skulle räcka till för flottans be-
hov framöver. Inför 1823 års riksdag gjor-
des beräkningar som pekade på att flottan
årligen behövde 100.000 P (ca 2.700 m3)
grovt ekvirke. Om varje ek lämnade 25 P
med en omloppstid på 200 år kunde ett
tunnland "producera vid pass 50 fullmog-
na Ekar” . Alltså behövde man 4.000 ekar
om året från ett kalhygge på 80 tunnland.

Totala markbehovet blev således 16.000
tunnland. Skulle man kunna odla ek på
statens egen mark och därmed slippa allt

Som dagens JAS-projekt
En särskild ekplanteringsstyrelse med säte
i Stockholm utsågs med Israel af Ström
som ordförande. Under de närmare 30
åren som följde planterades bit för bit det
som nu är de berömda ekskogarna på
Visingsö Att det blev just Visingsö berod-
de på flera faktorer. Bra och djup jordmån,
lämpligt klimat och närhet till vatten var
viktigt. Dessutom råkade Israel af Ström
vid ett tillfälligt besök på Visingsö se
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anser att ekskogen på Vingsjö är en pärla
bland svenska skogar.

några 40-åriga ekar i storlek som 80-åriga.
han konstaterade efter ingående undersök-
ningar att ekvirket "var af den fasthet, att
jag ännu aldrig i Sverige funnit ek af lika
seghet."

Tillsammans blev det 750 tunnland (ea
375 hektar) som planterades under åren
1831 - 1860. Kostnaderna blev enorma.
Men ingen möda sparades vare sig för att
får rätt plantmaterial eller för att ge varje
planta maximal växtmöjlighet.

Första året sattes 47.247 ekplantor. För
varje dagsverke Fick man totalt fyra (!)
plantor i jorden. Även dåtida försvarssats-
ningar var kostnadskrävande.

Någon har sagt att ekplanteringama på
Visingsö är Sveriges dyraste, men många

Olika statliga myndigheter
I samband med au ekplanteringarna avslu-
tades omkring år 1860 upplöstes Ekplante-
ringsstyrelsen och en ny central myndighet
bildades, Skogsstyrelsen, som sedan blev
Domänstyrelsen med Domänverket som
sitt verkställande organ. Domänverket
hade hand om skötseln av Visingsöskogar-
na fram till bolagiseringen 1993. Då över-
fördes Visingsö-markerna till Statens Fas-
tighetsverk som i sin tur uppdragit åt
Skogssällskapets Förvaltning AB att svara
för skötseln och förvaltningen.

Distriktschef Lennart Jansson på Skogssällskapet är närmast ansvarig för skötseln. " Detta är Sve-
riges mest uppmärksammade skog. Det förpliktar. Både att sköta den och att göra den mer känd
och tillgänglig för allmänheten ” sa Lennart vid ett av sina många anföranden.
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Några axplock
från slutdiskussionerna
Många gav uttryck för det unika i eksko-
garna på Visingsö. Någon liknande histo-
risk satsning finns inte i Sverige. Visserli-
gen har flottan inget behov av ekvirke när
ekskogen på Visingsö nu är mogen att
skörda. Men ändå. Vi har fått en klenod
som redan betytt och som betyder mycket
för oss. Idéhistoriskt har ekplanteringarna
på Visingsö varit normgivande för vårt sätt
att sköta ekskog i vårt land och forskarna
har gång på gång haft anledning återvända
hit. Det är härifrån vi fått det mesta av vår
kunskap både om ekens avkastningsför-
måga och om beståndsvård av ek i bland-
ning med andra träslag.

Sölve Johansson, numera pensionerad
från Domänverket och med mångårig
verksamhet på Visingsö tyckte att det är
viktigt i dag att fortsatt sköta ekskogarna
rätt och att många människor får uppleva
dem. Han kunde ingående berätta om de
årliga stamkvistningama, gallringarna i
underbestånden osv och konstaterade att
det krävs många generationer skogsmän
innan det är dags skörda eken. Han sam-
manfattade en lång verksamhetsperiod
med följande: ” Modet att sköta ekskog på
Visingsö har under åren som gått växlat
lika ofta och mycket som klädmodet” .

Nanja Florin från den lokala hembygds-
föreningen tyckte att staten här lagt ner
mycket mer pengar än man gjort på många
kyrkor, slott o s v. Då måste det också
synas! Hembygdsföreningen är villig hjäl-
pa till med marknadsföringen, ordna gui-
dade promenadslingor på olika teman, t ex
geologi, historia, biologi o s v. Fram för
händelseturism!

Rune Backlund på Braheskolan på
Visingsö tyckte att ekskogen på Visingsö
är ett ” levande museum” . Hade staten sat-
sat samma pengar på ett ” dött” minnes-
märke, typ fästning eller liknande, hade

det varit ett känt minnesmärke med bro-
schyrer, guidade turer o s v. Vi måste göra
våra fina ekskogar rikskända och att sko-
gens levande historia kommer fram. Han
jämförde med Huseby i Småland där man
noga dokumenterat bruket och gården och
sedan intensivsatsat på turism. Gör samma
med Visingsö-skogen!

Rune Ahlander, länsjägmästare från
Växjö, föreslog en radikal skötselåtgärd:
Bort med barrskogen från Visingsö!
Många höll med honom.

Gustav Fredriksson, länsjägmästare från
Skåne betonade vikten av att ekarna måste
kunna överleva och må bra. Det innebär
bland annat att de behöver ordentligt med
utrymme kring kronorna. Minst 1 - 1,5
meter runt varje trädkrona.

Vid pennan
Inge Höjer

Skogshistoriska sällskapets ordförande Hans
Ekelund i sitt avslutningsanfärande.
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Exkursionen vid Virå Bruk
2 - 3 juni 1998

” Bland rövare och nunnor”

Den 2-3 juni genomfördes Skogshistoris-
ka Sällskapets exkursion i Kolmårdssko-
garna.

Som exkursionsvärdar stod förutom
Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen, mark-
värdarna Virå Bruk och Jönåkers Härads-
allmänning som ställde upp personligen
och med att visa sina marker.

Under två dagar, inklusive gemensam
middag och övernattning, exkurerade ett
25-tal ” sällskapare'* med stor entusiasm
och stort intresse trots ett något motigt
väder - regn från början till slut. Detta lät
emellertid inte på något sätt dämpa delta-
garnas engagemang och positiva anda.

Första dagen ägnades åt Virå bruks mar-
ker med Elisabeth och Caesar Afors som
såväl markägare som ciceroner plus ytter-
ligare ett antal personer som också hade
engagerats.

Första anhalten efter avfärd frän inkvar-
teringen på Stavsjö värdshus var välkomst-
hälsning till kaffe vid Virå Bruk. Värdarna
gav här en historisk tillbakablick om privi-
legier. brukstider, folkliv m.m. Före lunch
inleddes nästa punkt i programmet med att
studera delar av den järnväg som kom att
byggas för transporter av nunneskadat vir-

en fängslande berättarförmåga då hon bl a
genom att beskriva den dåvarande ägaren
konsul Fredrik Enhörnings göranden och
havanden i samband med den omfattande
farsoten som barrskogsnunnan orsakade
skogarna.

Eftermiddagen ägnades åt ytterligare
besök och förevisningar av torp och tidiga-
re verksamheter som kvarnar, sågar m. m.
Den avslutande punkten tog upp viltsitua-
tionen, jakten och kopplingen till skogs-
skador m.m. Under livliga diskussioner
och vitt skilda men tvärsäkra påståenden
enades deltagarna om att det var dags att
återvända till Stavjö värdshus efter en
mycket lyckad dag i god gemensam anda.

Middagen intogs efter ingångsmarsch på
dragspel och till körsång av lokal sång-
grupp.

Efter en synnerligen gemytlig och trev-
lig kväll med en natts vila påbörjades
exkursionsdag två med Jönåkers Härads-
allmänning som markvärd.

Som inledning gav den ansvarige för
skötseln av Jönåkers Häradsallmännings
skogar Runar Åkerlund en intressant histo-
rik över allmänningen. Platsen var väl vald
då vi stod på de fortfarande brukade öppna
markerna vid torpet Rosenlund.

En del av den öppna marken runt torpet
utgörs av den s k Rosenlundshagen, känd
för sin kalkpåverkade jordmån och därmed
oerhört rika kärlväxtflora med flera orki-
dearter, svinrot, fältgentianiu iii.m.

Nästa punkt i programmet var ett syn-
nerligen intressant skogsbetånd, speciellt
med tanke på den tydliga dokumentatio-
nen i form av data och fotografier. Delta-

ke.
En formidabelt väl placerad fältlunch

med långbord tre meter utmed strandlinjen
vid en av de uppdämda sjöarna intogs -
faktiskt med näst intill regnuppehåll.

Därefter fortsattes delen om nunnan
med historik och biologi kopplat till
angreppets omfattning vid sekelskiftet och
hur detta påverkat skogarnas sammansätt-
ning fram till i dag. Elisabeth gav bevis på
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torp vid Hjulbonäs där vi hos Svea Måns-
son och Martin Hedman bjöds på en
underbart välsmakande lunch.

Med stor värme och gästfrihet erbjöds
exkursionsdeltagarna tak över huvudet
trots fältmundering att intaga sin lunch
inne i den välskötta och ombonade torp-
stugan. Som avslutning på dessa två givan-
de dagar besöktes det intressanta Moss-
ängsreservatet som belystes historiskt av
Runar och där vi också diskuterade såväl
skogsdynamik som biologisk mångfald.

Därmed var Kolmårdsexkursionen
” Bland rövare och nunnor” till ända för
den här gängen! Det bör dock tilläggas att
exkursionsdeltagaren och f d länsjägmäs-
taren Erik Sillström lade ytterligare en art
till sin växt-fotosamling nämligen genom
att fotografera blommande Ryl i omedel-
bar närhet av sista exkursionspunkten.

Tack alla som planerade, agerade och
deltog till en minnesvärd exkursion genom
Skogshistoriska Sällskapet i juni 1998.

gama fick göra egna bedömningar om
beståndshistoriken beträffande såväl upp-
komstsätt som skötsel och kvalitetsutveck-
ling. Som hjälp och referens fanns jämför-
bara bestånd i omedelbar närhet. Diskus-
sionen var livlig och först därefter lämna-
des dokumentationen ut så man kunde
göra sina egna jämförelser.

Efter intagande av uttransporterat kaffe
var det dags för Göljemossen! Här blev
deltagarna bjudna på en mycket intressant
upplevelse i form av en på äkta gammalt
sätt pågående torvbrytning med personer
som t o m var med på den tiden det begav
sig. En torvlada hade byggts upp och allt
var helt genuint rakt igenom t o m torvbry-
tamas kläder var tidsanpassade.

Deltagarna fick även prova på redskapen
med i vissa fall trevande och varierande
handlag. Stort tack till Er alla som agerade
på ett utomordentligt och initierat sätt för
att beskriva den då så viktiga torvbrytning-
en och dess betydelse som råvara.

Med tilltagande regnintensitet men med
glatt humör blev nästa anhalt ett 1700-tals Rolf Pettersson
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Referat av

exkursion mellan Hoting och Dorotea
den 13 och 14 juni 1998

Vid Miltallberget 8 km sydost om Hoting
kunde exkursionsledaren Bengt Johansson
( Blå-Johan ) hälsa 38 deltagare välkomna.
70 år tidigare, år 1928, hade här samlats
c:a 150 personer vid Norrlands Skogs-
vårdsförbunds exkursion, den gången
under ledning av baron Johan Mannerheim
och skogschefen Eric Ronge. Skogisama,
som då var förlagda till Rörström, fick
också vara med. Bland dem fanns Folke
von Heideken, sedermera skogschef i
Kramfors AB och skogsdirektör i SCA,
och som även nu var en av deltagarna.

Vi fick cn redogörelse för Eric Rongcs
gärningar vid Kramfors AB. som inte
enbart handlat om gallringar och röjningar.
Ett stort hinder för hans skogskulturer var
det omfattande skogsbetet, framför allt av
getter. Han hade räknat ut, att det fanns
mest getter i Västernorrlands län och i Tur-
kiet med tillägget, att Turkiet var ett av
världens fattigaste länder.

Till exkursionen hade Blå Johan ställt i
ordning en pärm med relevant informa-
tion. Den som vill veta mera, kan ta fram
Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift
1928.

Den första punkten, Provyta nr 3, in-
gick i Ronges serie av mycket hårda gall-
ringar för att undersöka stormfastheten hos
tidigare orörda tallskogar. Beståndet var
1914 100 år och uttaget omfattade 2/3 av
stamantalet och hälften av kubikmassan.
Gallringen betecknades på den tiden som
"bolsjevikhuggning". Några stormfäll-
ningar uppstod inte och 1961 hade den

gallrade ytan 37 % mera gagnvirke än den
ogallrade. Ytorna finns noggrant beskrivna
av Eric Ronge i Svenska Skogsvårdsföre-
ningens Tidskrift nr 3 1964.

Andra punkten var Bosundets plant-
skola, som anlades 1910 på initiativ av
Mannerheim, som ville införa kultur-
skogsbruk av bergslagsmodell . Under
1910-talet levererades flera miljoner plan-
tor såväl för egen användning som till för-
säljning, bl a till SVS. På grund av det
omfattande getbetet måste man dock ge
upp kulturskogsbruket. På 1920-talet
användes plantskolan främst för att dra
upp olika exoter. Mannerheim hade en idé
om att beskoga de stora fjällområdena med
härdiga trädslag hämtade både från Ameri-
ka och Sibirien. Man anlade omfattande
försöksplanteringar bl a på Avardo i Frost-
viken. Vid exkursionen 1928 kunde delta-
garna beskåda ett 30-tal olika trädslag i
plantskolan. Några fanns kvar ännu vid
denna exkursion. Plantskolan fick en
renässans på 1940-talet, då kulturskogs-
bruket återupptogs av skogscheferna
Håkan Swan och Svante Fahlgren.

Beträffande olika föryngringsmetoder
berättade Svante Fahlgren om ett flertal
falanger, som bekämpade varandra i bör-
jan av seklet. Bland annat fanns det en
kategori, som planterade mellan marbus-
karna - dvs enligt dagens modell!

Inom gångavstånd från plantskolan låg
punkten gallring i gran. Ytorna utlades
1923 av Eric Ronge och professor Gunnar
Scotte i ett 77-årigt bestånd, där man prö-
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vade olika modeller av kron- och låggall-
ring jämfört med självgallring. Försöket
ingår i SLU:s provyteserie nr 604 och
reviderades så sent som i fjol. Harry
Eriksson kunde därför som representant
för SLU lämna en mycket aktuell redovis-
ning av försöket. Han framförde även en
hälsning från Lasse Edlund, sällskapets
sekreterare, som p g a en operation inte
kunde deltaga i denna exkursion.

Ronge brukade säga om gallring av
gran: "Det spelar inte så stor roll hur man
hugger bara man hugger". Och det påstå-
endet står sig fortfarande. Man diskuterade
även gallringsfritt skogsbruk. En förutsätt-
ning för detta var dock, att bestånden röj-
des relativt hårt.

Under åren 1914-45 gallrade Kramfors
AB drygt 80.000 ha och under kriget
omfattade vedhuggningama c:a 35.000 ha.

Det var nu dags för Ronges klassiska
röjningar i stavagran. År 1790 gick en
våldsam skogsbrand fram över dessa trak-
ter. I samband med rikliga fröår kom en tät
granföryngring upp på den finkorniga
marken. Det uppstod stavagran, bestånd
som vid 100 års ålder hade en medeldia-

oröjda ytor. Däremot är dimensionsut-
veckling och gagnvirkesutbyte mycket
bättre på de röjda.

Ytorna ingår i SLU:s försök nr 608 och
609. Även här kunde Harry Eriksson läm-
na en mycket utförlig redogörelse för
utvecklingen under senare år. Han konsta-
terade bl a att stavagran är mycket tålig för
hårda gallringsingrepp. I dag, 75 år efter
röjningen, har självgallringen på den oröj-
da ytan gått så långt, att den åstadkommit
en försenad röjningseffekt.

Liksom 1928 diskuterades alternativet
kalhuggning och kultur. Men då man sak-
nade dagens effektiva föryngringsmetoder,
måste röjning vid denna tidpunkt betraktas
som rätt åtgärd.

Under 20- och 30-talen röjdes drygt
75.000 ha inom Kramfors AB, som mest
8.700 ha 1936, motsvarande 3,3 % av
bolagets produktiva areal.

Nästa punkt var Kugelbergs sådd från
1907. Enligt årsberättelsen kostade röjning
och bränning 20 kr/ha, sådden 25 kr/ha
och hägnad 5 kr/ha, summa 50 kr/ha. Pro-
longerad efter 4 % ränta är kostnaden idag
ca 1.700 kr. Det måste betraktas som en
god investering, då beståndet idag håller
285 m'sk/ha och rotvärdet har beräknats
till 66.000 kr/ha.

Som alltid vid sådana här sammanhang
blev det fråga om fröanskaffning och pro-
venienser. En del har säkert uppkommit
genom självsådd. Beståndet torde ha röjts
på 1940-talet.

Produktionen i natur- resp kulturbestånd
diskuterades. Produktionsforskarna arbe-
tade länge i naturbestånd. När kulturbe-
stånden kom, fann man att de producerade
mycket mera.

På 20- och 30-talen var bolagets hand-
lingsfrihet starkt begränsad av lappmarks-
lagen, där Domänverket skulle godkänna
avverkningsberäkningama samt även utfö-
ra utsyningarna.

Av bolagets 260.000 ha låg endast c:a

meter av 3-4 cm och en medelhöjd av 4-5
meter. Stamantalet kunde uppgå till 20.000
- 30.000 st/ha. I samråd med Skogshög-
skolans professorer prövade Eric Ronge
att röja ned stamantalet till mellan 1.000
och 2.500 st/ha. Utgångsbcståndet höll
26.500 st/ha, förutom en yta, som redan
1912 röjts till 6.500 st/ha. Redan 1928
gick diskussionens vågor höga om dessa
"våldhårda" Stavaskogenröjningar.
betraktades på den tiden som ekonomiskt
impediment. Anledningen var enligt
Ronge, att kälen låg kvar i de oröjda
bestånden under större delen av vegeta-
tionsperioden.

Ytorna har senare undersökts av såväl
Manfred Näslund (1935) som Bo Eklund
(1951) och de har båda funnit att totalpro-
duktionen är i stort sett lika på röjda och
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100.000 ha inom områden med fri disposi-
tionsrätt.

Besöket vid platsen för Rörströms-
haracken, där skogseleverna vistades
under Norrlandsövningama åren 1918-48,

slopades pga tidsbrist.
På Hotell Dorotea bjöd SCA på en väl-

smakande och trevlig middag, där Blä-
Johan tjänstgjorde som värd och spelade
fiol. En del berättelser och sånger från
svunna tider framfördes. Hugo von Sydow
redogjorde för släkten Mannerheim och
Folke von Heideken stod för ett elegant
tacktal .

Andra dagen bestod av en promenad
uppför och nedför Korseleberget, i huvud-
sak utefter en led, som bl a använts 1955,

då skogsvårdsprogrammet skulle säljas till
styrelsen för det nyligen fusionerade SCA.

Vid exkursionen 1928 var man också
här. Då blev det en våldsam debatt mellan
Eric Ronge och Domänverkets represen-
tant. som företrädde lappmarkslagen, om
hur den gamla skogen skulle behandlas.
Under sommaren löste en "hästgetare"
problemet genom att vara oförsiktig med
elden. Det bestånd som kom upp röjdes på
50-talet. Det har nu ett förråd av 284
m - sk/ha och en totalproduktion av 324
ni‘sk/ha, dvs en medelproduktion på 4,8
m 'sk/ha och år.

Längre upp efter stigen fanns ett skogs-
bestånd, som planterades av skogiselever
1943 efter bränning 1942. Rolf Skärby och
Erik Sillerström som deltog i planteringen
kunde berätta hur det gick till. Man använ-
de 2/0 tall från Bosundets plantskola, troli-
gen av ortens frö. Planteringsmetoden var
spettplantering. Enligt uppmätning 1998
fanns det 130 m - sk/ha, utgallrat 49 nVsk,

vilket ger totalproduktionen 179 nfsk/ha
och medelproduktionen 3,4 m3sk/ha. Kva-
liteten diskuterades med utgångspunkt
från proveniens och stamantal. Men det
påpekades, att beståndets jämnhet i höjd-
led var väl sä betydelsefull. En tall som går

före har ju obegränsad plats att utveckla
grova grenar. Det här beståndet var toppat
på 50-talet.

Reliktbeståndet. Längst upp vid stigen
fanns ett bestånd, som på 50-talet beteck-
nades som restbestånd. SCA hade under
1950-talet stora arealer av restskogar med
ett virkesförråd av 40 - 50 m'sk/ha. Folke
von Heideken utfärdade då som nybliven
skogschef ett förbud att slutavverka nor-
mala skogsbestånd innan restskogama var
sanerade och kultiverade. Detta förbud
gällde ända in pä 60-talet. För att ta objek-
ten i rätt ordning utarbetades en W-värde-
tabell med utgångspunkt från bonitet och
avsättningsläge. Denna W-värdetabell
användes under många år som vägledning
vid investeringar i skogsvård.

Vid styrelseresan 1955 jämfördes kul-
turskogsbruket med ett s k evighetsskogs-
bruk, vanligen kallad "bonnblädning". Det
visade sig, att evighetsskogsbruket gav
ungefär samma W-värde som kulturskogs-
bruket, varför en enskild skogsbrukare inte
förlorade på ett blädningsskogsbruk. Kul-
turskogsbruket gav dock under en om-
loppstid av 100 år en produktionsvinst i
volym på 68 %, vilket var av stort värde
för ett industriskogsbruk.

Harry Eriksson framhöll , att det inte är
möjligt att bedriva ett sådant evighets-
skogsbruk pä alla marker. Granplantorna
har svårt att ta sig upp i luckorna, särskilt
på blåbärsmarker. Det krävs minst Dryop-
teris-marker för att de skall reagera.

Paul Willén hade iakttagit, att man
genom upprepad årlig gödsling kunde få
fart på granar, som blivit efter. Det kunde
vara ett sätt att få upp fler stammar i det
producerande beståndet. Kanske det skulle
kunna vara ett sätt att få blädningen att
fungera. Genom gödslingen höjer man ju
boniteten. Del skulle vara mycket intres-
sant att pröva på bl a olika boniteter.

Nästa punkt var 1928 års plantering av
Pinus contorta, som omfattade c:a 5 ha.
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Beståndet, som nu är 70 år. har beskrivits
vid flera tillfällen. Enligt uppmätning
1988 var kubikmassan 350 m'sk/ha och
den löpande tillväxten 11,9 m 'sk/ha. Stig
Hagner redogjorde för bakgrunden till
SCA:s satsning på contorta . Den stora frå-
gan i det här beståndet var om man skall
gallra och i så fall hur. Inom SCA står man
snart inför att 1000-tals ha contorta måste
bli föremål för gallring årligen. Harry
Eriksson har försökt få fram uppgifter från
det av Mannerheim tidigare ägda godset
Grensholm i Östergötland, där contortabe-
stånd anlagts. Men det har varit svårt, bl a
beroende på stormfällningar. Möjligheter-
na att använda contortan i våra industrier
diskuterades också, framför allt problemen
med samkokning med tall och gran.

Bredvid fanns ett bestånd av gran och
björk från 1920-talet, sannolikt ett orensat
hygge av samma typ som där contortan
planterats. Det hade 1998 en total produk-
tion av 430 m \sk/ha och en medelproduk-
tion av 5,6 m sk/ha. År 1966 var den
löpande tillväxten 9.3 nVsk/ha. Även
inhemska trädslag kan tydligen ge mycket
god produktion på rätt mark.

SCA:s förvaltare i Östersund, Siggardt
Fahlroth, berättade därefter mycket sak-

kunnigt och koncentrerat om bolaget. Han
redovisade en imponerande utveckling
med stora förändringar. Rationaliseringen
har drivits hårt, särskilt på 90-talet. Kost-
naderna för avverkning, tilltransport och
omkostnader låg 1997 på samma nominel-
la nivå som 1982. Man har gått in för att
reducera antalet anställda och i stället sat-
sa på entreprenörer. Lagret av virke har
minskats radikalt och ligger nu pa endast
20 % av månadsproduktionen. I viss mån
har man gått över till funktionell organisa-
tion för avverkningen medan skogsvården
fortfarande bedrivs regionalt. Det är "go" i
organisationen redan efter några månader.

Blå-Johan tackade för redogörelsen.
Han tackade även alla som hjälpt till frän
Lycksele och Strömsunds förvaltningar
samt Harry Eriksson, som så förtjänstfullt
redogjort för SLU:s provytor. Därefter
tackade Svante Fahlgren Blå-Johan för att
vi fått en förnämlig redogörelse för hur
skogsbruket utvecklats inom Kramfors
AB. Blå-Johan var den frejdigaste exkur-
sionsledare han mött. Han tackade även
SCA för värdskapet, som sista dagen ut-
övades av skogsförvaltåren i Strömsund,

Sven Lindroth.
Paul Willén
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