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Bilderna i denna artikel är tagna mellan cirka 
1880–1900 i Kalifornien. Träden vi ser på 

bilderna är både Redwoodträd och Sequoiaträd. 
Det är viktigt att hålla isär dessa trädarter och to-
talt skilda ekosystem. Det vi i dagligt tal kallar för 
Redwoodträd, Sequoia sempervirens, efter Che-
rokee-hövdingen Chief Sequoyah och latinets 
”ständigt grönskande”, tillhör de längsta/högsta 
träden i världen. Det högsta levande officiella trä-
det idag är 115,2 m. Det finns träd som fallit som 
varit kring 125 m. Diametern kan bli upp mot ca 
7 meter. Redwoodskogarna växer i Norra Kali-
fornien i ett kustnära bälte på ca 60 km x 700 km 
upp till Oregons sydgräns. Ursprungligen fanns 
det kring 800.000 ha redwoodskogar i USA. Av 
dessa är idag cirka 400.000 ha andra generatio-
nens kommersiella redwoodskogar som ingår i 

Gamla bilder från storskogarna i USA har alltid fascinerat oss människor. Inte bara 
skogsägare och skogstjänstemän utan även barn och vuxna i alla åldrar. Jag minns 
själv först gången jag såg en bild på en bil som körde genom ett träd och tänkte kan 
detta vara sant? Var det ett ”trixfoto”, hade man manipulerat bilden osv. Idag 40 år 
senare är jag med och leder och guidar svenska grupper på västkusten i USA och då 
besöker vi ett av dessa urholkade träd från 30-talet. Det brukar vara någon på varje 

resa som berättar om deras första minne från hur de förvånades av bilden i folkskole-
boken (40-50-talet) där en bil körde genom ett träd. Dessa och liknande bilder skicka-

des hem till Sverige från emigranter och vänner på resor.

USAs skogsbruk. Av de urspungliga 800.000 ha 
finns idag cirka 15-20.000 ha kvar klassificerade 
som gammelskog i fredade områden. Det finns 
statliga och federala parker på 10.000-tals hektar 
där kärnområdena klassas som gammelskog. 

Sequoiaträden, Sequoiadendron giganteum, 
växer i östra Kalifornien på höga höjder från 
cirka 1500 möh på västsluttningarna av Sierra 
Nevada. Sequoiaträdet kan bli upp till ca 12 m 
i diameter och knappt 100 m högt, upp till ca 
3500 år. Sequoiaträden blir störst i volym av alla 
träd, störst av alla levande organismer även om 
stora delar av veden är död. General Sherman 
som anses vara världens största träd har en vo-
lym på 1487 m3 och växer på cirka 2200 möh i 
Sierra Nevada. Trädet växer fortfarande med cir-
ka 1 m3 per år trots sina 2300-2700 år. Sherman 
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har en diameter på ca 11 m och en omkrets på 
ca 35 m. Sequoiaskogarna är oftast barrbland-
skogar med många andra barrträdsarter bland 
annat ”suger pine”, sockertall som har de längsta 
kända kottarna som kan bli upp mot 50 cm. Se-
quoiaskogarna är en relikt från varmare tider 
och växer på oglacierade områden i ett 70-tal 
bestånd på över 1500 möh. Totalt finns det cirka 
14600 ha sequoiaskog kvar i ”Sierrafjällen” som 
man också kallar bergen. Den mesta skogen är 
skyddad i federala och statliga reservat. De flesta 
företagen som drog sig upp i Sequoiaskogarna 
fick dålig lönsamhet. Många gjorde konkurs och 
huggningarna avtog naturligt pga de svåra om-
ständigheterna, svårhanterliga stora träd, högt 
upp i bergen med svåra järnvägstransporter och 
farliga flottrännor. Både Sequoiaträden och Red-
woodträden tillhör familjen Sumpcypresser och 

är nära släkt.
Ett par roliga anekdoter från Sequoiaskogarna: 

Det finns många historier om avverkningarna i 
dessa skogar. Många huggare blev överrullade av 
stora stockar. En av dem var Karl Persson från 
Sverige. Till begravningen tillverkade man en 
kista av samma stock som dödade honom. En 
annan anekdot handlar om Gustaf Andersson 
som köpte mark i Sierrafjällen men insåg pro-
blemet med att få lönsamhet på avverkningarna. 
Gustaf Andersson satsade istället på att etablera 
en bar. Han fick tillstånd 1906 och ”Anderssons 
Bergsbar” blev populärt bland de hårt arbetande 
huggarna och trappers, förmodligen med bättre 
lönsamhet än det hårda huggarlivet. Svenskar 
och finnar hade dock gott rykte om sig som goda 
arbetare och huggare i dessa storskogar.  ❑

 

Posering i ett ”undercut” på ett Redwoodträd, ca 1880 Kalifornien, USA. Kvinna till häst var 
vanlig fotoreferens för tiden.
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Stora stockar kräver stora sågar och starka män. Två huggare som står på så 
kallade ”spring boards”, plankställningar där de utstående hållarna/konsol-
lerna spändes fast med järnskodda plankor i urhuggna jack i stammen. På 
dessa lades ytterligare plank för att få bra arbetställning. 

60 timmerhuggare i änden på ett Sequoiaträd med 7,8 m diameter. Observera så-
gen som är 8,4 m lång. Ca 1890, Converse basin Kalifornien, USA. 

ii
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Fakta Redwoodträden
Sequoia sempervirens, tillhör de längsta och 
högsta träden i världen. De kan bli upp mot 
125 m, som ett 30 våningars hus, högre än 
Niagarafallen, Kaknästornet (155 meter). 
Ett träd kan innehålla 800 m3 lika mycket 
som 10 ha slutavverkningsskog i Norrlands 
inland.
  Träden kan väga upp mot 500 ton. Bli upp 
til ca ca 7 m vid basen, och bli upp mot 2200 
(2700)år. Redwoodskogarna växer i ett 
kustnära bälte på ca 60km gånger 700 km 
från södra Oregon ner i Kalifornien.
  Redwoodskogarna klassas som tempere-
rade regnskogar och har upp till 7 gånger 
mer biomassa (levande och dött organiskt 
material) än i en tropisk regnskog. Träden 
växer mellan 250-300 dagar om året.
  Kommersiell redwoodskog kan växa över 
en meter per år i ungdomen för att vid 100 
års ålder ha nått mellan 70-100 meters höjd. 
Grov uppskattning av diametrar vid 200 år 
är ca 0,9-1,5 m, vid 400 år ca 1,5-2,1 m, och 
vid 700 år upp mot 4-5 m.
 Redwoodträden lever i tre klimatzoner 
samtidigt. Vid basen av varje träd finns ett 
klimatförhållande, längs stammen ett an-
nat och uppe i kronan ett tredje. Detta gör 
att träden har två olika typer av barr. Nära 
marken är barren platta och tunna för att 
fånga mycket ljus medan barren i trädkro-
norna är tjocka och hårda för att förhindra 
vätskeförlust och avdunstning. Ett red-
woodfrö kan överleva i månader i skuggan 
på marken men behöver mindre än 10% av 
fullt solljus för att överleva och växa. 
  Redwoodträden behöver mycket vatten, 
minst ca 1600 mm i årlig nederbörd i ge-
nomsnitt.  Förutom detta mängden av fuk-
tiga dimmor , fog som drar in från Stilla ha-
vet som gör det möjligt för träden att bli så 
långa. Mellan 25-50% av det årliga vatten

tillskottet till redwoodekosystemen kom-
mer från dimmorna från Stilla havet. Ett 
stort redwoodträd kan avdunsta närmare 2 
kubikmeter/2000 liter per dag. En sak som 
gör redwoodträden unika är att de har en 
uppsättning av 6 st av varje kromosom (11 
st) tot 66, kallas hexaploidi. Vi människor 
har en uppsättning av 2 st av varje kromo-
som (23 stycken), totalt 46 kromosomer.  
Redwood har ingen pålrot utan rotsyste-
met växer förhållandevis kort, upp till ca 30 
meter från trädet och ner till 3-3,5 meter 
djupt, medelroten är ca 2,5 cm eller något 
grövre. Barken kan bli upp till ca 30 cm 
tjockt och är mycket motståndskraftigt mot 
bränder som är en naturlig ekologisk stör-
ningsfaktor även i dessa barrskogar.
  Redwoodträden är barrträd och har väl-
digt små kottar, ca 2-3 cm med ca 100 frön 
i varje kotte. Ett träd kan ha 100.000 kottar 
per år och producera upp mot 10 miljoner 
frön på ett år.
  Upp till 1700 arter, växter och djur kan leva 
i och omkring dessa träd under dess levnad, 
600 arter på ett dött stående träd och ca 
4000 arter på ett liggande dött redwood-
träd.
 Ursprungligen fanns cirka 800.000 ha red-
woodskog som nu består av ca 400.000 
ha kommersiell andra generationens red-
woodskogar och 15. 000-20 .000 ha, mindre 
än 5% klassas idag som gammelskog av den 
ursprungliga arealen.
  En av de närmsta släktingarna är Sequoia 
(Sequoiadentron giganteum) som växer i 
70-tal bestånd på över 1 500 meters höjd i 
Sierra Nevada och som kan bli upp till 12 
meter i diameter och cirka dubbelt så stora 
i volym (ca 1500 m3) som Redwoodträden. 
Sequoiaträden klassas som de största levan-
de organismerna på jorden.
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