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tbildningsfrågorna är extra tydliga i en 
artikel av Carl Björkbom. Denne var, 
trots att han sedermera blev bibliote-

karie och lärare vid Grafiska institutet, starkt 
engagerad i skogspersonalens vidareutbildning. 
Han ansåg att en ringa procent av inkomsterna 
från skogarna borde kunna användas för att 
främja fortbildningen av den personal som 
anförtrotts skötseln av den värdefulla skogen. 
Motiven för hur det skulle gå till exemplifi-
erade han med hur det ordnats i Bayern i 
Tyskland, och hur man där via specialstudier 
och exkursioner kunnat stödja fortbildning i 
skogliga ämnen. 

Björkbom ansåg att gemensamma årliga 
studieresor i främmande områden, det vill säga 
i områden där personalen inte dagligen arbe-

tade, var av synnerlig vikt. Möjligen berodde 
hans starka engagemang för skogspersonalen 
bildningsnivå på att han som son till en överjäg-
mästare i Östersund sett att det fanns en brist 
på kunskap också hos den svenska skogsperso-
nalen. Han avslutar sin betraktelse av bildnings-
nivån i svenskt skogsbruk med meningen: ”Det 
vore glädjande för svenska skogsstatstjänstemän, 
om de inom en ej allt för långt avlägsen tidpunkt 
finge se några uttryck av statsmaktens intresse för 
en skoglig utbildning”.

EN SOM MER DIREKT BIDROG TILL att öka kun-
skapsnivån kring skogarnas föryngring och 
utveckling var professorn i skogsskötsel vid 
Skogshögskolan Edward Wibeck. Som kuriosa 
i sammanhanget kan även nämnas att han bi-
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drog med flera viktiga insatser för naturvården 
i början av 1900-talet. Till exempel medver-
kade han till att avsätta Muddus som national-
park och Sjaunja som naturreservat. Wibeck 
beskriver i Tidskriften från 1913 hur man vid 
avverkningen i norra Sverige till en början inte 
alls tog någon hänsyn till återväxten. Det som 
var lönsamt avverkades, resten lämnades. 

I hans artikel”Om självsådd och skogskul-
tur i övre Norrland” beskriver han tallens och 
granens förmåga att föryngra sig på trakthyg-
gen utifrån några etablerade försök i Norrland. 
Han konstaterar att det är möjligt att uppnå 

en lyckad föryngring både på en tallhed längs 
Luleälven och på en oväxtlig, försumpad gran-
skog i trakten av Boden. En förutsättning för 
detta är dock att man använder sig av intensiva 
skogsodlingsmetoder såsom bränning och sådd 
av tall efter kalhuggning! De ytor där träd läm-
nats och som inte bränts uppvisade ett avsevärt 
sämre föryngringsresultat. 

EN INTRESSANT ASPEKT ÄR ALLTSÅ ATT det enda 
träd som hade något större intresse vid för-
yngringsarbetet i början av 1900-talet var tall. 
Man försökte således omvandla traditionella 
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Edward Wibeck under en kafferast på ett brandfält från 1902–1903 som lämnats för självföryngring,  
den tidens normala metod. Foto: Skogsbiblioteket, SLU.
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granmarker till tallmarker. De redovisade 
föryngringsresultaten äger nog sin giltighet 
även idag, då ju vissa anser att avverkning av 
de större, ekonomiskt mest värdefulla träden, 
leder till att ny skog lätt etableras i ”luckorna”. 
Men, de 100 år gamla resultaten pekar på att 
det med den metoden kan bli svårt att för-
yngra skogen uthålligt. 

I SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT finns 
också en förteckning över den skogslitteratur 
som utgivits under föregående år och som nu 
fanns tillgänglig. Där redovisas bland annat 49 
referenser som rör skogsskötsel och skogshus-

hållning. Det bör ha varit dessa som gav nya 
influenser till svenska skogsskötare. Noterbart 
är att bara tre av dem var skrivna på svenska. 

Av den övriga litteraturen kom mer än 
hälften från andra europeiska länder och 
nästan lika många från Nordamerika. Den 
europeiska litteraturen hade främst publicerats 
som läroböcker inom skogsskötselområdet, 
ofta med fokus på skogsföryngring, medan  
den Nordamerikanska utgjordes av artiklar  
i tidskrifter eller som rapporter från myndig-
heten Forest Service. De senare rörde i flertalet 
fall skogsskydd och då främst skydd mot 
skogsbränder. 
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Försöksyta 359 på Kavahedens överloppsmark. Avdelningen plöjdes 1917 med Wilhelm Dybecks  
finnplog varefter den såddes för hand i raderna. Foto: Skogsbiblioteket, SLU.
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UTIFRÅN DE EUROPEISKA ARBETENA förstår man 
varför det centraleuropeiska inflytandet i Sve-
rige varit så stort i fråga om hur skogsskötseln 
kan och bör bedrivas för att vara uthållig.

I de tre publicerade svenska arbetena stöts 
och blöts skogens skötsel och de problem som 
finns i samband med bland annat avverkning 
och återbeskogning ur olika aspekter. Arbe-
tena var; ”Svenska skogsträd, tallen” skriven av 
jägmästare Feodor Aminoff, ”Kort handledning 
vid folkskolebarns undervisning i skogssådd, 
skogsplantering och plantskoleskötsel” av Wilhelm 
Dybeck, som var Dalarnas förste länsjägmästare 
samt ”Skogarna och folkskolorna. Några ord 
till folkskolornas lärare och direktioner äfensom 
landtbrukssällskapen”, skriven av den finländska 
folkbildningsmannen Mikael Soininen. I dessa 
arbeten syns det tydligt att de skrivits för att 

utbilda folkskollärare, skolbarn och ungdom  
i skogsfrågor och då specifikt i föryngrings-
frågor. 

Förmodligen sammanföll denna strävan att 
utbilda den svenska ungdomen med det arbete 
Skogslagsstiftningskommittén höll på med 
under tiden 1911–1918. Kommittén arbetade 
med en ny skogsvårdslag, då den tidigare från 
1903 ansågs allt för otydlig och svårtolkad inte 
minst med avseende på kraven på återbeskog-
ning. Målet med arbetet var inte bara att än 
hårdare trycka på vikten av återväxt utan  
också på ungskogens utveckling, skydd och 
bevarande av befintligt skogskapital och en  
rationell skogsskötsel som leder mot ett uthål-
ligt skogsbruk. Således liknande strävanden 
som vi har på dagens agenda.    
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