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FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH ÄVENTYRLIG KOTTPLOCKNING I BOXHOLMSSKOGARNA 

Boxholm är känt för sina välskötta skogar. Om bakgrunden till detta 
goda faktum handlar den första artikeln av tre på tema Boxholm.  
Den andra tar upp olika aspekter på långliggande försök och i den 
tredje artikeln förflyttas vi till en tidig marsmorgon 1942, då arbetet 
med skogsträdsförädling inleddes i Boxholm. 

Foto: Lars Eriksson

Sten Nordquist (f 1925) är före detta 
skogvaktare och planläggare vid  
Boxholms AB 1951–1990, där han  
praktiskt bidrog till utläggning av 
försök, vilka han sedan fick följa  
under decennier. 

Lars Kardell (f 1936) är professor emeritus vid  
Skogshögskolan och dess efterföljare Sveriges  
lantbruksuniversitet 1974–2001. Han började  
sin skogliga bana som praktikant i Boxholm år 1955. 
Några år senare, 1959, planterade han ett förbands- 
försök i tall under ledning av Sten Nordquist. 

Försöksverksamhet och  
äventyrlig kottplockning 
i boxholmsskogarna

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2013, sid 22-35
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FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH ÄVENTYRLIG KOTTPLOCKNING I BOXHOLMSSKOGARNA 

Detta vackra tallbestånd är resultatet av det försök som dåvarande skogschefen i Boxholm, Otto 
Edlund, lade ut 1948. Att tallarna är synnerligen välväxta kunde deltagarna vid exkursionen i Boxholms 
skogar i juni 2013 konstatera. Tyvärr går det dock idag inte att dra några säkra slutsatser av vad välväxt-
heten beror på, eftersom dokumentationen om försöket gått förlorad. Foto: Lars Klingström.
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I slutet av 1940-talet öppnades damm-
luckorna för skogsnäringens tjänstemän. 
Den långa lågkonjunkturen mellan 
världskrigen hade satt föryngringsfrå-
gorna på sparlåga. Nu fick man medel 
att experimentera med nya metoder, 
redskap och maskiner på de återupp-
ståndna kalhyggena. Sett i backspegeln 
infann sig en närmast euforisk känsla  
hos många skogsskötselentusiaster. 

VI INBILLAR OSS ATT EN MAJORITET av allt skogs-
folk under tidernas lopp lagt ut praktiska 
försök i syfte att exempelvis prova nya trädslag, 
sådd- och planteringsmetoder eller markbe-
handlingsformer1. Det var som den anonyme 
ledarskribenten i tidskriften Skogen år 1928 
uttryckte det, bäst att prova nya rön ”genom 

egna försök å eget förvaltningsområde”, om 
man framgångsrikt ville föra sitt skogsbruk 
framåt2. Författarna bakom 1936 års skogs-
utredning var dock lite mera ambivalenta,  
när de på snårig byråkratsvenska nämnde,  
att utövande skogsmän i rätt stor omfattning 
”på eget initiativ eller på föranstaltande av  
de företag, inom vilka de äro anställda, mer-
endels lokalt och praktiskt betonat försöks- 
och forskningsarbete särskilt i sådana problem, 
med vilka de i sin dagliga gärning komma  
i kontakt”. Värdet av detta var skiftande3.  
Men vi har liten kunskap om dessa verksam-
heters omfattning och deras eventuella resultat.  
Däremot har vi från olika utgångspunkter en 
del insikter i de mångskiftande försöksinsat- 
serna som på 1950-talet genomfördes i  
Boxholms AB:s skogar. Det är detta som  
står i fokus för kommande rader.

Nya metoder i Boxholms bruks skogar

FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH ÄVENTYRLIG KOTTPLOCKNING I BOXHOLMSSKOGARNA 

Sten Nordquist visar på kvalitetsutvecklingen i ett tallbestånd inför en kompetent skara äldre  
skogsskötare. Från vänster: Erik Oksbjerg, Carl Hult, Rolf Skärby, Sten Nordquist och Hans Carlander. 
Foto: Lars Kardell, juni 2004.
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BOXHOLMS BRUKS HISTORIA tar sin början vid 
några vattenfall i Svartån där ett par hammare 
uppfördes år 1754. Vattenkraften räckte också 
till för anläggning av kvarn och såg (1777). 
Järnbruksdriften utvecklades markant av 
bruksägaren Carl Daniel Burén (1744–1838). 
Kol, ved och timmer togs ursprungligen från 
ägarens egna marker. Men i början av 1800- 
talet köptes en del fastigheter, som då kom att 
omfatta cirka 7 200 hektar. Det lilla samhället 
Boxholm växte upp kring bruket. Ett markant 
kliv i utvecklingen togs under 1870-talet, då 
man dels bildade aktiebolag, dels investerade 
i ny masugn och nytt sågverk med hyvleri. 
Stambanan hade invigts år 1874. Nu började 
bolaget åter köpa in fastigheter. Dessa var 
belägna runt sjön Sommen inom Svartåns 
flodområde. Flottning var en viktig förutsätt-
ning. När bolagsförbudslagen år 1919 även 
kom att omfatta södra Sverige hade man fått 
ihop över 40 000 hektar relativt välarronderad 
skogsmark4. 

ORDNAD SKOGSHUSHÅLLNING med trakthyggen, 
bränning och sådd (sällan plantering), infördes 
via den välkände skogsmannen, jägmästare 
Carl Magnus Sjögreen (1828–1906) redan 
från bolagets begynnelse. Denne var för övrigt 
släkt med ägarfamiljen5. Från och med 1911 till 
slutet av 1930-talet blev främst av ekonomiska 
skäl blädning dominerande skötselmetod. 

Den årliga föryngringsytan, som med 
hänsyn till skogsmarksinnehavet borde ha legat 
kring 300 hektar sjönk till 115 hektar fördelad 
på mängder av objekt. Sådd var inom denna 
förhärskande metod (75 %). Under krigsåren 
ökade avverkningarna och kulturarealerna. 
I snitt under de nio åren 1938–1947 steg 
föryngringsytan till 332 hektar. Men nu mark-
bereddes och självföryngrades större delen av 
arealen (55 %). Sådden svarade för en knapp 
tredjedel, medan planteringsobjekten var få6. 

EN TAXERING ÅR 1949 VISADE ATT bruksskogen 
hade ett medelförråd av 115 m3/ha, en ned-
gång från de 142 m3 man uppmätt år 1933. 
Avverkningarna fick sänkas från 125 000 m3 
till 80 000 m3. Den senare siffran motsvarade 

knappt 3 m3 per år och hektar. Mot detta skall 
ställas en skattad tillväxt om 4,5 m3. Den pro-
fessionellt skötta bruksskogen nådde då inte 
ens upp till motsvarande siffror för länet, där 
medelförrådet uppgick till 121 m3.

Glesa och luckiga bestånd skulle saneras. 
De små produktionsgrupperna gick förlorade 
i de större trakthyggena tillsammans med 
uddar och holmar. Kolartorp och arrendegår-
dar tömdes på folk. På en mansålder, mellan 
1945–1970, försvann drygt 200 boställen. 
Många åkrar och framför allt hagmarker skulle 
beskogas med barrplantor, oftast gran7.

RATIONALISERINGEN AV SKOGSARBETET hade 
stannat av på grund av kriget och den långa 
lågkonjunkturen dessförinnan. Nu kom i 
snabb följd bättre handredskap, motorsåg, 
markberedare och traktorer. Inom ett par 
decennier var yxa, stocksåg och häst borta. 
Flottningen försvann. Men allt gick inte över 
en natt. Redskapen skulle utprovas, tekniken 
läras in och administrationen trimmas. Inte 
minst det senare var en viktig process, där man 
nu för första gången på bred front insåg att 
även skogsarbetaren hade mycket att lära på 
skolbänken.

DEN ÄLDSTA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN i bruks- 
skogen har inte lämnat några spår efter sig. 
Sådan förekom säkert redan på 1800-talet.  
Jägmästare Otto Edlund (1886–1954), an-
ställd på bolaget sedan 1918, nämner i en pre-
sentation över företagets skog, att han år 1937 
inköpte och planterade några jätteaspar. Tyvärr 
överlevde inte dessa den första vinterns sorkan-
grepp8. Bakgrunden var att professor Herman 
Nilsson-Ehle år 1935 upptäckt den triploida 
aspen på Bosjöklosters marker. Härifrån kunde 
man nu köpa rotskott med förhoppning om 
att dessa skulle bidra till ökad skogsproduk-
tion. Intresset för nya genetiska landsvinningar 
blev efter denna händelse mycket stort. 

ÅR 1936 FÖRLADE DEN NYBILDADE Föreningen  
för växtförädling av skogsträd ett av sina första 
större fältförsök till Boxholms marker. Detta 
gällde ett förflyttningsförsök med beståndsfrö 
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av tall. Knappt 18 000 plantor sattes år 1939 
ut på sex nedlagda åkrar. Vid en slutrevision 
efter 54 år visade det sig att tallar, vilka 
sydförflyttats 40 mil från Voxnatrakten i 
Hälsingland, såväl kvalitativt som kvantita-
tivt vuxit bättre än hemmaproveniensen9.

TACK VARE SKOGSCHEFEN Edlunds stora 
intresse började man tidigt att på Boxholms-
skogen utse plusträd och plocka kott från 
dessa. Senare togs ympris från dessa tallar 
och ymparna placerades ut i en fröplantage. 
Avkommebedömning genomfördes på bred 
front och så småningom visade det sig att 
de flesta plustallar också var elittallar i så 
motto att de goda egenskaperna nedärvdes10. 
Edlund genomförde också ett knoppsorte-
ringsförsök år 1948. Tallar med en distinkt 
förväxande knopp sorterades fram ur plant-
skolans såddbäddar tillsammans med sådana, 
där spetsknoppen var mindre framträdande. 
Plantering skedde på en nedlagd hagmark. 
Dessvärre har alla försökspapper försvun-
nit, varför exkursionsdeltagarna (den 4 juni 
2013) 65 år efter utläggning endast kunde se 
att beståndet med en övre höjd kring 30 m 
kvalitativt var mycket vackert. Om sorte-
ringen som sådan haft någon betydelse fick 
man aldrig något svar på.

UNDER FÖRSTA HÄLFTEN AV 1950-TALET var Lennart 
Christoffersson skogschef. Han påbörjade revo-
lutionen genom att koncentrera avverknings-
platserna, köpa rastkojor, hästtransportvagnar 
och personalbussar samt förse de första trakto-
rerna med markberedningsaggregat. Kontorsru-
tinerna moderniserades11.

Hösten 1955 tillsattes jägmästare Rolf 
Gunnar Skärby (1919–2011) som skogschef på 
Boxholm. Han hade ett genuint och extraor-
dinärt intresse för såväl skogsvårdens alla faser 
som frågor kring mekanisering och avverkning. 
Till bolagets marker kom dåtidens forskare för 
att testa redskap, lägga ut försök eller förmedla 
sina kunskaper via exkursioner. Docent Ge-
orge Callin presenterade SFI-hackan och lärde 
skogsarbetarna de rätta handgreppen. Hans 
stamkvistningskniv provades i Bastebergssko-
gen. Sedermera professorn Ulf Bärring lade ut 
ett stort antal planteringsförsök på åkermark. 
Laborator Erik Oksbjerg gallrade igenom en 
del tallbestånd på ett sådant vis att resultaten 
under minst ett decennium slog besökarna med 
häpnad. På den genetiska sidan fortsatte docent 
Carin Ehrenberg träget med avkommebedöm-
ningarna. Nya flygkartor kom tillsammans 
med storbeståndssindelning och så småningom 
helstamsavverkningar12.

FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH ÄVENTYRLIG KOTTPLOCKNING I BOXHOLMSSKOGARNA 

Sten Nordquist och Rolf Skärby kvalitetsbedömer ett förflyttningsförsök i tall anlagt år 1939.  
Foto: Lars Kardell, september 1999.
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Sedan slutet av 1950-talet har ett stort 
antal långliggande försök lagts ut   
i Boxholmsskogarna. Av ursprungliga 
omkring 170 provytor kan idag bara ett 
knappt 30-tal återfinnas. De frågor som 
försöken avsågs ge svar på förblir obe-
svarade – kanske därför att tiden hunnit 
förbi denna typ av långsiktig kunskaps-
uppbyggnad. 

Vi skall i det följande närmare granska 
skogschefen Skärbys verksamheter inom tre 
områden:
– anläggning av blandbestånd
– förbandsfrågan i tall
– gallring av tätt uppkomna tallbestånd.

Sedan i varje fall 1870-talet har uppfatt-
ningen rått att blandbestånd av tall och gran 
gett bättre kvalitet och sannolikt också högre 
tillväxt. För att ta ett exempel med östgötsk 
anknytning ansåg den i Kisa boende jägmäs-
taren Erik Hjort att gran och tall borde växa 
tillsammans, ”der ej läget för endera sorten” 
var allt för ogynnsamt. Då tallen hade pålrot 
och granen flackrot blev det ingen trängsel i 
jorden. Vid högre ålder förmådde tallen till 
skillnad från granen inte beskugga marken. 
Detta granens skydd befordrade ”beståndets 
växtlighet och uthållande friskhet”13.

ROLF SKÄRBY VAR MYCKET intresserad i mark-
lära. Han lyckades locka sin gamle lärare från 
Kungl. Skogshögskolan, professor Olof Tamm 
till Boxholm. Tillsammans utarbetade herrarna 
en manual, som syftade till att man fortsätt-
ningsvis vid kulturåtgärder skulle välja rätt 
trädslag. Skogvaktarna fick lära sig att  
bestämma jordart genom rullprov och mark-
profiltyp genom upphackning av en horisont. 
Via ett index indelades skogarna i fem klasser 
från goda marker, som till 100 % skulle förses 

med gran till sämre sådana, där tallen borde  
bli allenarådande. På en sandig-moig morän  
med mår och tydlig blekjord (podsol) skulle 
man sträva efter 50 % av vardera trädslaget14. 
Detta skedde en mansålder innan det stånd-
ortsanpassade skogsbruket blev en uppmärk-
sammad skogsvårdstrend. Parallellt med 
utbildningen av Boxholms skogvaktare lät 
Rolf Skärby under åren1957–1960 också lägga 
ut en försöksserie i syfte att åstadkomma nya 
blandbestånd. Totalt för-lades denna till sex 
platser och omfattade 62 parceller, vardera om 
25 x 25 m. I huvudsak provade man att plan-
tera 2/0 tall tillsammans med 2/1 gran i ett par 
kombinationer vid 1,5 meters kvadratförband.

TILL DETTA KOM ATT MAN sådde tall och plante-
rade gran samt en variant med sådd av båda 
trädslagen i proportionerna 50/50. Försöken 
utvärderades hösten 1964 i ett examensarbete, 
varvid befanns att sådderna misslyckats. Bland-
planteringarna blev godkända, men med det 
mönster man valt, där endast var tredje ruta 
dubbelplanterats fanns risk för en kommande 
hjälpkultur. Författarna ställde frågan om det 
inte i så fall var vettigt att helt gå över till en 
konsekvent dubbelplantering15.

Utöver att anläggande av blandbestånd vid 
denna tid var en omdiskuterad skogsvårds-
fråga16 misstänker vi att en hel del misslyckade 
kultursatsningar under 1950-talet låg bakom 
denna försöksserie. Inte minst torrsommaren 
1955 hade knäckt många plantor. Snytbaggar-
na var också ett gissel. Dubbelplanteringarna 
på Fiskebys marker diskuterades uppenbart en 
hel del inom skogliga kretsar17.

VI ROADE OSS FÖR ATT PAR ÅR SEDAN med att se 
vad som fanns kvar av denna försöksserie. År 
2010 återfanns tre försök. Inom dessa kunde 
sammanlagt 28 parceller inmätas, dvs. knappt 
hälften av de utlagda. Det är helt naturligt 
vanskligt att uttala sig om utfallet på dessa, då 

Några synpunkter på  
värdet av långliggande försök
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de knappast är representativa för hela verk-
samheten. Utöver att vi inte vet vad som hänt 
de tre försvunna serierna, har vi heller ingen 
inblick i de röjnings- och gallringsingrepp 
som gjorts i kvarvarande objekt. Men hälften 
av ytorna (14 stycken) har mer eller mindre 
välutvecklade blandbestånd. Det främsta utfal-
let erhölls i den serie som stod på den bästa 
brunjorden. I detta stycke stämde Tamms och 
Skärbys schema.

DEN ENDA SYSTEMATISKA SKILLNADEN som går att 
utläsa ur mätresultaten, är att sådderna gått 
dåligt. I den modell, där man kombinerade 
tallsådd med granplantering var slutresultatet 
jämfört med planteringarna dock obefintliga. 
Här påträffas i det närmaste rena granbestånd. 
Men där man sått blandfrö hade man förlorat 
23 procent av produktionen under 51 år. I det 
sämsta utfallet på den jordartsmässigt bästa 
lokalen var motsvarande siffra 38 procent. I 
klartext uppgick tillväxtförlusten till 140 m3sk 
per hektar. På denna lokal (Ryttarmossen) in-
mättes våren 2010 i snitt på de sex planterade 
parcellerna 368,4 m3sk per hektar. Siffran in-
kluderar utgallrat virke. Medelproduktionen så 
långt blev således 7,2 m3sk per år och hektar.

MED BÖRJAN VÅREN 1959 beordrade skogschefen 
Skärby utläggning av ett förbandsförsök i tall 
på vart och ett av de nio skogvaktardistrikten. 
Dessa skulle läggas ut som blockförsök och 
omfatta 4 kvadratförband från 1 x 1 m till  
1,75 x 1,75 m. Med tre upprepningar av varje 
stakades och planterades 12 parceller om 25  
x 25 m på varje distrikt. Sammanlagt lades  
96 olika ytor ut. 

SOM EN FÖLJD AV DE KRAFTIGT ÖKADE skogsvårds-
insatserna blev förbandsfrågan i såväl tall som 
gran högaktuell under 1950-talet. För tallens 
vidkommande låg de skriftliga rekommenda-
tionerna kring 1,5 meters kvadratförband såväl 
i sådd som plantering. Den första analysen 
av ett långliggande förbandsförsök publicera-
des år 1956. I detta fann sedermera professor 
Bo Eklund att i rena tallbestånd kunde man 
med fördel ”begagna sig av skogsodling i ett 

kvadratförband av omkring 1,5 meter”18. Men 
utvecklingen sprang snart ifrån dessa slutsatser  
i och med att planteringarna blev allt dyrare och 
dyrare. I detta perspektiv bör man beakta an-
läggningen av försöksserien på Boxholms mar-
ker. Bakom detta fanns också ett pedagogiskt 
motiv, något vi inledningsvis antytt. Skogsper-
sonalen skulle få möjlighet att med egna ögon 
följa utvecklingen på de olika ytorna.

VÅREN 1959 STAKADE SKOGVAKTARE Sten Nord-
quist ett försök på sitt distrikt, som praktikanten 
Lars Kardell fick plantera. Av olika skäl sam-
manstrålade vi våren 1989 för att mäta in detta. 
Ytterligare en gång, våren 2001 uppmärksam-
made vi dessa ytor efter det att de blivit sönder-
gallrade. På ett par andra platser inom företagets 
skogar har vi hittat igen en del nedfallna pålar 
efter denna försöksserie. Men ingenstans har vi 
kunnat mäta in några parceller.

Den revision, vi genomförde efter 41 år 
gav inga nya landvinningar. För varje dm 
förbandet utvidgades sänktes volymproduktio-
nen med 13–15 m3sk per hektar eller relativt 
med 3–4 procent. Mellan ytterligheterna, 1,0 
respektive 1,75 meters kvadratförband, sänktes 
volymproduktionen med 25 %. Vi hamnade i 
rekommendationen att därest man kan få alla 
plantor att överleva, så bör tall på Boxholms 
marker planteras i 1,8 meters förband19.

NÅGRA STÖRRE BEKYMMER MED GALLRING i täta 
tallungskogar verkar man inte ha haft på Box-
holm. Under kolningsepoken fram till mitten 
av 1950-talet var det inga problem att få de 
många sådda/självföryngrade tallbestånden ge-
nomhuggna. Kolvedshuggning tillhörde aldrig 
de lönsamma arbetena. Inte heller bekymrade 
man sig för tallarnas dimensionsutveckling. 
Men under efterkrigstiden uppstod en ny 
situation med stora svårigheter att rekrytera 
arbetskraft, vilket ledde till ökade lönekostna-
der. Skogsarbetet mekaniserades snabbt. Det 
stod snart klart att det var sällsynt dyrbart att 
hantera klena träd. Därmed blev röjnings- och 
gallringsfrågor mycket ”heta” för att låna en 
nutida floskel.

År 1957 förordnades dansken Erik B.  
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Oksbjerg (1921–2011) till laborator i skogs-
skötsel vid Kungl. Skogshögskolan. Hur 
samarbetet med Rolf Skärby uppstod vet vi 
inte. Men år 1959 dök han upp i Boxholm, 
vilket bland annat ledde till utläggning av 
gallringsförsök på ett par ställen20. Totalt fanns 
i begynnelsen tio ytor. Det nya i dessa var 
Erik Oksbjergs okonventionella syn såväl på 
gallringens form som dess styrka. Traditio-
nellt genomfördes i kolningsdistrikten svaga 
låggallringar med 10–15 procentiga uttag av 
volymen. Enligt laborator Oksbjergs filosofi 
skulle man aldrig kosta på avverkning av svaga, 
klena träd. Alla skulle ge ett rotnetto. Det 
innebar bl a huggning från toppen, vilket vid 
denna tidpunkt var ett helgerån. Dessutom 
drog han sig inte för att ta ut halva volymen i 
ett engångsuttag. 

TYVÄRR EFTERLÄMNADE inte Oksbjerg i skrift 
några ingående tankar kring gallringsfrågan 
i tall ännu mindre om resultaten från Box-
holm. Vi kan ännu återfinna dessa ytor, som 
dessvärre saknar markeringar såväl i mark 
som på träd. Där kan vi stå och minnas de 
omfattande och ibland hetsiga diskussioner 
dessa gav upphov till vid ett stort antal besök 
och exkursioner. Men bortsett från de vackra 
beståndsbilder, vi nu har framför ögonen 
(tiden läker alla sår), vet vi inte ett dyft om 
utfallet av detta relativt stora experiment. Om 
det var de ekonomiska krafterna som ledde till 
att gallringsuttagen blev påtagligt större efter 
mitten av 1960-talet eller om alla exkursioner 
till Oksbjergs olika ytor såväl på Boxholm 
som annorstädes också bidrog till detta, är oss 
obekant. Men på Boxholms skogar blev en del 
av hans ytor normbildande.

I MÅNGA FALL VISAR DET SIG ATT utlagda försök 
har olika brister som dålig jämförbarhet, 
bristande precision i mätningar eller för små 
parceller. Bohemen Erik Oksbjerg kunde 
exempelvis vid ett tillfälligt besök på Öster-
skogen se att något ytterligare träd behövde 
hugggas ut, vilket han någon gång handgrip-
ligen själv kunde göra utan att anteckna 

trädets dimensioner. I andra fall har naturen 
hjälpt till genom att stormfälla hela eller delar 
av en försöksserie. En tredje förklaring är att 
frågor blir inaktuella. Vem bryr sig idag om 
förbandsförsök? En forskare av rang eller en 
skogschef med nya fräscha idéer tar inte gärna 
emot stafetten från en företrädare. Pärmar med 
försökspapper ställs som bäst in i en garderob. 
Ständigt ombyte av fältpersonal, vilka i sin tur 
delegerar skogsvården till maskinförare, med-
för att många försök ”körs över”. Små ytor tål 
inte breda stickvägar utan kräver en hänsyns-
full behandling.

FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH ÄVENTYRLIG KOTTPLOCKNING I BOXHOLMSSKOGARNA 

Ibland går det att leta upp någon äldre försöks-
påle och rekonstruera en försöksparcell – men 
ofta har hörnstolparna för alltid gått förlorade. 
Förbandsförsök på Vivåsen, planterat 1963.  
Foto: Lars Kardell, juli 2013.
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DEN GRUNDLÄGGANDE FÖRKLARINGEN TILL att 
vi idag inte kan hitta igen fler än 28 stycken 
av de 168 provytor, vi diskuterat ovan är att 
värderingar kring skogsvårdsfrågor förändrats 
radikalt. Få företag eller organisationer har 
råd att hålla sig med egna specialister. Inte 
heller har man tillgång till anställda skogs-
arbetare, vilka manuellt kan byta ut ett par 
hörnpålar eller brossla ut virke efter gallring. 
Viktigast är dock att man inte längre bryr sig 
nämnvärt kring de frågor vi diskuterat ovan. 
Intensiv skogsvård beaktas föga och står sig 
slätt mot ekonomiska och tekniska krav för 
att inte nämna det planlösa mångfaldsbrukets 
önskemål. Även kvalitetsspörsmålen tas idag 
på mindre allvar. 

I detta sammanhang kan inflikas, att 
kontinuitetsskogsbrukets företrädare hade en 
meningsbroder i brukspatron Olof Ulrik Burén 
(1783–1842). Denne nedtecknade för 200 år 
sedan den då gällande skogshushållningen i  
Boxholmstrakten. Den byggde på självföryng-
ring och blädning. Det liknade ”naturens  
egna method”, när ”de älsta träden som i alla  
fall ej lofwa lång waraktighet, först här och  
der fällas”21.

Det känns dock lite egendomligt att vi 
med undantag av Granviksförsöket i tall inte 
har ett enda stort förbandsförsök från vilket 
provstockarna nått sågbänken22. Däremot 
har vi relativt god kunskap om förbandets 
inverkan på volym, dimension, stamfördelning 
m m23. Här kunde Rolf Skärbys ytor ha kunnat 
fylla ut en lucka, om de ”stått på benen”.

SÅ VITT VI FÖRSTÅTT HAR VI ÄNNU inte efter 150 
års funderingar klart för oss om blandbestånd 
ger en bättre kvalitet jämfört med trädslagsrena 
sådana. Inte heller har de lärde blivit överens 
om blandbestånden generellt sett ger högre 
produktion. Men en skicklig försökstekniker 
har ännu chansen att bidra till frågans lösning 
genom att avverka och provsåga delar av för-
söket vid Ryttarmossen.

Den som i likhet med oss genom långa 
vandringar i dagens skogar sett hur där ser ut, 
drar genast slutsatsen att ingen längre diskute-

rar gallringsfrågor med den intensitet detta en 
gång gjordes i Österskogen på Boxholms AB:s 
marker.

VÅR ALLMÄNNA UPPFATTNING ÄR ATT nästan alla 
äldre försök, som blivit kvar i skogen, har ett 
bestående värde om inte annat så rent pedago-
giskt. I inte så få fall kan de användas till att 
lösa andra frågor. De ovan antydda förflytt-
ningsförsöken i tall från 1939 har exempelvis 
kunnat utnyttjas för att studera förändringar 
i mark och vegetation efter igenplantering av 
tidigare åkrar24. Det kostar förvånansvärt lite 
att underhålla hörnpålar och gränsmarkering-
ar. Med dagens sofistikerade datorer borde det 
inte vara någon svårighet att undvika skador 
på försöken. Revisioner drar en del extra 
kostnader när man nödgas behandla objekten 
separat. Men även detta är överkomligt, om 
intresse för saken finns.

DOCK HAR VI VÅRA DUBIER KRING frågan om man 
i framtiden skall lösa frågor via nya långlig-
gande försök. De relativt stora kostnader som 
är förknippade med dessas utläggning kanske 
inte längre motsvaras av ett pedagogiskt värde 
i anläggningsfasen och åren närmast därefter. 
Det lär vara svårt att bibehålla intresset i en 
tid, när allt fler byter jobb med fem års mellan-
rum. När det inte längre finns någon personal, 
som skall vidareutbildas och få sitt skogsman-
naöga justerat verkar det tämligen meningslöst 
att fortsätta denna ”sport”. Möjligen är detta 
beklagligt, då Skogshistoriska Sällskapet om 
50 år inte har några udda verksamheter att 
beundra vid sitt nästa besök på Boxholms AB:s 
marker.
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Som 17-årig praktikant var Sten  
Nordquist mycket handgripligt med  
om skogsträdsförädlingens start i  
Boxholmsskogarna våren 1942. I sin 
personligt färgade bok om företagets 
historia beskriver han hur det hela  
började. Här ett utdrag ur boken. 

PÅ MORGONEN DEN 10 MARS 1942 mötte vi upp 
på skogskontoret och mottogs av forstmästa-
ren Gustaf Visén. Han gick i korthet igenom 
förutsättningarna för vårt nya jobb. Att det var 
nu som det praktiska förädlingsarbetet skulle 
starta och att det berodde på oss hur lyckad 
den starten skulle bli. Jag kan ännu erinra mig 
hur den gode Visén, likt en fältherre före ett 
slag, försökte ingjuta mod i oss pojkvalpar. 
Hans patetiska ord föll ungefär så här:

– Kom ihåg att ni är de första, ni är pion-
järer i ett mycket viktigt arbete – som kan  
bli besvärligt – men som jag tror att vi klarar. 
Ett arbete som kan komma att få utomordent-
ligt stor betydelse för den svenska skogen.

DJUPT TYNGDA AV ANSVARET bekantade vi oss 
sedan med den för ändamålet anskaffade 
utrustningen. Viktigast var utan tvekan stegen, 
med vars hjälp vi skulle kunna ta oss upp i  
tallkronorna. Den var en specialkonstruerad 
modell, en enkel stålkonstruktion i sex sek-
tioner av vardera cirka fyra meters längd. Den 
hade påsvetsade y-formade stöd som skulle  
sättas mot stammen samt sick-sack sittande 
öglor att sätta fötterna i. Vidare fanns ett  
säkerhetsbälte att fästa runt midjan med  
diverse karbinhakar samt en läderrem att fästa 
runt stammen. En tygpåse, att hängas i livrem-
men att plocka kott i och en kratta att ”räfsa” 
ned de kottar man inte räckte från grenspet-
sarna, ingick också i utrustningen.

Första  
kottplockningen  
från elitstammarna

Sten Nordquist invid Elitstam nr 1, som han skat-
tade på kottor en isig marsmorgon 71 år tidigare. 
Foto: Lars Klingström i juni 2013.
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Efter introduktionen stod vi 
så framför den första uppgiften. 
Marsmorgonen var kall, minus 
tio grader. Snön låg fortfarande 
halvmeterdjup i skogen och 
skaren bar. Min kamrat Bengt 
skulle börja klättra först, hade 
vi bestämt. Framför oss hade vi 
tall nr 1 enligt Elitstamboken, 
belägen på Sättertorps skog, idag 
ca 300 meter norr Sättertorps 
industriområde.

Tallen hade en diameter av 
45 cm i brösthöjd och var 28 
meter hög med 19 meter ren 
stam upp till första gren. Denna 
tall står fortfarande kvar frisk 
och grön. Kanske den sista, som 
ännu är i livet av de 250 som 
utsynades som elitstammar för 
drygt 70 år sedan.

STEGEN SATTES UPP SEKTIONSVIS 
genom att man reste första sek-
tionen, klättrade upp till toppen 
av den och gjorde fast med en 
läderrem runt stammen och 
drog åt. Påbyggnaden skedde 
sedan genom att man med hjälp 
av en lina hissade upp sektion 
efter sektion. Klättraren fick vid 
påskarvningen hålla sig i stegen 
med en hand och med den fria 
handen balansera upp och skarva 
på den nya sektionen. Detta var 
både ett balansnummer och ett 
styrkeprov, som tilltog ju högre 
upp man kom.

Bengt hade just skarvat i 
den femte sektionen och nådde 
därmed några meter högre än 
kronans lägsta gren. Han klätt-
rade upp ett par grenvarv och 
gjorde en liten paus. Det var nu 
de verkliga svårigheterna började 
– den fria klättringen i den isiga 
kronan. Tillgången på kott var 

FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH ÄVENTYRLIG KOTTPLOCKNING I BOXHOLMSSKOGARNA 

Så här gick det till att plocka kott från elitstammarna. Sektionsvis 
sattes stegen samman tills den räckte upp till kronan. Sen var det 
friklättring som gällde. Bilden är hämtad ur Sten Nordquists bok 
om Boxholms skogar.
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knappast överdådig och de som fanns var svåra 
att nå, kunde Bengt rapportera. Efter det att 
han klättrat upp till en tredjedel av kronan och 
räfsat ned de kottar han nådde, tyckte jag att 
det kunde vara dags med ett byte på stegen. 
När Bengt var på backen igen, kunde jag se i 
hans ansikte, att det här uppdraget inte var det 
lättaste. Trots hans obändiga envishet, verkade 
den här övningen tangera det möjligas gräns.

Innan jag skulle äntra stegen för min jung-
frutur sa Bengt:

– Vad du än gör, så säkra dig mellan varje 
grenvarv, det är grymt halt och farligt däruppe!

Med den kännedom jag hade om Bengt, 
förstod jag, att det här skulle bli en ”häftig” 
övning.

KLÄTTRINGEN LÄNGS STEGEN upp till krongrän-
sen var ju en enkel transportsträcka, medan 
övergången till fri klättring i kronan mång-
dubblade svårighetsgraden inte minst på grund 
av de rådande förhållandena. Hittills hade jag 
koncentrerat mig helt på själva klättringen, 
men uppkommen i kronan gällde det att börja 
planera för själva kottplockningen. Efter en titt 
nedåt och runt om i kronan förnam jag den 
första pirrande känslan av höjd. En olustkänsla 
som stegrades av det vidriga underlaget – 
grenarnas ispansar. Nu gällde det att snabbt ta 
sig samman och glömma olusten och istället 
koncentrera sig på ”uppdraget”.

Tillgången på kott var dålig – och tillgång-
en på gripbar kott ännu sämre. Kotten växer ju 
vid basen av årsskotten och eftersom årsskot-
ten på gamla träd är mycket korta sitter kott-
samlingarna längst ut på grenspetsarna. Dit ut 
var det svårt att nå med sina armar, därför blev 
den lilla kottkrattan lösningen i de flesta fall. 
Jag hade jobbat med den säkerhet som fanns 
och ”betat av” det som var gripbart, förutom 
ett par grenar, som jag nu tänkte angripa.

KOTTARNA SATT LÅNGT UT PÅ GRENARNA varför  
jag använde den långa linan som säkerhet 
med cirka 2–3 m fri lina. Jag kunde räfsa 
av det mesta och skulle återvända in mot 
stammen men var tvungen att kraftigt huka 

under en gren. Plötsligt tappade jag fotfästet 
och rutschade ned till ett lägre grenvarv, där 
jag stoppades upp av ett kraftigt ryck från 
säkerhetslinan. Jag klamrade mig fast i grenen 
och drog mig in mot stammen, där jag kunde 
återhämta mig, omtumlad efter det som skett 
men samtidigt glad att säkerhetslinan fungerat. 

Röster från marken ville att jag återvände 
så fort jag kunde! De hade tydligen observerat 
min lilla malör, som kanske låg något utanför 
det ordinarie programmet. Efter en stunds 
meditativ återhämtning kunde jag göra  
nedklättringen utan vidare incidenter. Sällan 
hade väl marken känts så säker att stå på,  
som just då.

FORSTMÄSTARE VISÉN VAR NÖJD MED resultatet 
och samtidigt glad att inget allvarligt hade in-
träffat. Han ville inte kräva att vi fortsatte och 
om vi själva tyckte att det var alltför riskfyllt 
kunde vi avstå utan olägenhet. Under kaffe-
rasten i en solglänta kunde vi märka hur mars-
solen värmde och började tina isen i trädkro-
norna, varifrån det började droppa. Tankarna 
malde i huvudet om de risker en fortsättning 
kunde innebära – men också om att en avslut-
ning skulle betyda en snöplig sorti. 

När rasten var avslutad frågade Visén, 
hur vi ställde oss till att fortsätta. Att som 
ung skogspraktikant få en fråga om man ville 
fortsätta ett arbete eller avstå, hörde knappast 
till det gängse arbetsmönstret men visade här 
tydligen på särarten och svårigheten i det nyss 
påbörjade arbetet. Jag svarade för min del, att 
jag var villig att fortsätta, under förutsättning 
att det inte fanns is i kronorna, vilket jag ansåg 
vara alltför riskfyllt. I denna åsikt instämde 
också Bengt liksom också Visén själv, som 
tyckte det var ett rimligt krav och tillade, att  
vi absolut inte skulle inlåta oss på någon lätt-
sinnig chanstagning.

Vi bröt alltså upp och förflyttade oss till 
tall nr 2 belägen strax väster Lokarp i Öster-
skogen. Nu var det min tur att resa stegen och 
börja klättringen. Snart skulle det visa sig om 
”backhopparmodellen” även skulle passa för 
mig. Det vill säga att efter ett fall snarast göra 
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Richard Nekby på Almungebergs gård har tecknat ett ramavtal 
med Holmen som innebär att Holmen köper allt hans virke, i 
gengäld får Richard service och rådgivning av Holmen.

Nyligen uppdaterade Holmen hans skogsbruksplan. En sådan 
måste man ha, säger Richard.

”Med en skogsbruksplan 
missar jag aldrig någon  
viktig åtgärd.”

 
Läs mer på www.holmen.com

Tillsammans skapar vi värden

ett nytt hopp, för att övervinna den 
rädsla som annars kunde slå rot. Tal-
len stod på en liten kulle och var väl 
solexponerad. Uppkommen i kronan 
kunde jag också snabbt konstatera, att 
grenarna var fria från is – dagsmejan 
hade verkat. Nu var förhållandena för 
kottplockning, om inte angenäma, så 
betydligt säkrare än i förra tallen där 
allting verkade vara på glid.

EFTER YTTERLIGARE ETT PAR DAGAR och 
fler ”avverkade” tallar, blev det uppe-
håll med plockningen på grund av 
olämpligt väder med regn och blåst. 
Nya arbetsuppgifter väntade oss, ef-
tersom vädret stod sig och någon mer 
kottplockning blev det inte för vår 
del. På sätt och vis kändes det skönt. 
Modet och känslan för höjd hade 
trots allt fått sig en liten törn, varför 
en något mindre spännande tillvaro 
kanske skulle vara helande. Samtidigt 
hade det udda och utmanande jobbet 
gett nya upplevelser och erfarenheter 
som jag inte skulle vilja vara utan.
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I ett smalt bälte i nordöstra Småland och 
södra Östergötland växer smalkroniga 
tallar, ofta kallade Vimmerbytallar. Det var 
tallar av den här typen som utsågs till elit-
stammar då förädlingsarbetet i Boxholms-
skogarna inleddes i början av 1940-talet. 
Foto: Boxholms Skogar AB:s arkiv.


