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no Wallmo föddes 1860 i Örebro län. 
Efter att ha tagit studenten gick han 
vidare till Skogsinstitutet och blev 

efter avslutad utbildning 1882 ”extra jägmäs-
tare” vid Kungliga Domänstyrelsen, föregånga-
ren till det som så småningom blev Domän-
verket. Han arbetade inledningsvis i södra 
och mellersta Sverige, bland annat i Småland, 
Östergötland och Närke. Utöver arbetet för 
Domänstyrelsen hade han också överinseen-
det över skogsskötseln på flera enskilda bruk, 
bland annat Högsjö. 

DET VAR UNDER DEN HÄR TIDEN, i början av  
sin yrkeskarriär, som han skrev den bok som 
för alltid kom att ge honom en plats i svensk 
skogshistoria – ”Rationell skogsafverkning: 
Praktiska råd till såväl större som mindre  
enskilde skogsägare samt svar på en fråga  
för dagen”.

Hur såg då skogsbruket ut i Mellansverige  
i slutet av 1800-talet? Jo, den helt domine-
rande avverkningsformen var faktiskt kalhugg-
ning. Hyggena utvecklades snabbt till lövdo-
minerade ungskogar med begränsat inslag av 
tall och gran. I yngre gallringsskog utfördes så 
kallad hjälpgallring, det vill säga utgallring av 
döda eller döende träd. Bristen på aktiv skogs-
skötsel gjorde att bestånden ofta dominerades 
av förväxande ”vargar” av dålig kvalitet. Efter 
någon tidig hjälpgallring brukade bestånden 
lämnas att växa vidare till slutavverkning utan 
aktiv skötsel. Omloppstiden var högst varie-
rande – från 60–70 år upp till 120 år eller mer.

Wallmos beskrivningar av situationen har 
blivit klassiska:

Vi behöfva timmerträd här i Sverige, men i 
stället hafva vi slagit oss på att producera kvist 
och ris i tillräcklig kvantitet att därmed prygla 
upp alla barnstjärtar i ett par tre solsystem.

De flesta förknippar namnet Uno Wallmo med blädning. Det är  
naturligt – men samtidigt helt fel, för om det var någonting som Uno 
Wallmo verkligen ogillade så var det just blädning. Trots det valde han 
att kalla sina egna idéer för blädning. Verkar det förvirrat? Låt oss ta 
det hela från början och försöka klara ut varför det blivit som det blivit. 
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Man glömmer att trädet liksom människan 
är i behof av ljus, luft och utrymme; är det i sak-
nad af dessa betingelser blir det förkrympt liksom 
kinesiskans fot, som klämmes in i för trång sko.

BOKEN ”RATIONELL SKOGSAFVERKNING” utkom 
 1897. Den var uttryckligen skriven för pri-
vatskogsbruket i Mellansverige, inte som ett 
inlägg i debatten rörande skötseln av de stat-
liga skogarna, och framförallt inte för skogarna 
i norr. I boken argumenterade Wallmo för två 
saker: kalhuggning borde ersättas av naturlig 
föryngring genom luckhuggning eller möjligen 
skärmställning, och den nya skogen skulle 

skötas under hela omloppstiden med åter-
kommande gallringar.

När man läser Wallmos bok eller andra 
skrifter från samma tid måste man komma 
ihåg att i slutet av 1800-talet var det bara  
tall som var kommersiellt intressant. Sverige 
hade en stor export av sågade varor och det  
var nästan uteslutande tallvirke. För Wallmo 
var det därför helt självklart att målet med 
skogsbruket var att producera sågtimmer av 
tall, och inget annat. Gran betraktades i det 
närmaste som ett ogräs som borde utrotas,  
på precis samma sätt som man på 1960-  
och 1970-talen såg på lövträd i föryngringar. 

UNO WALLMO – STRIDBAR DEBATTÖR MEN INGEN BLÄDARE

Uno Wallmo var 
stark motståndare 
till kalhuggning, 
en metod som han 
ansåg enbart ha 
nackdelar, förutom 
att den är ”den 
bekvämaste av 
alla”. Olyckan var 
att han kallade 
sitt alternativ för 
blädning – vilket är 
något helt annat.

Individblädning enligt Wallmo. I 80–100 åriga bestånd bortgallras dels ”öfver-
skärmande träd som uppvuxit till god timmerdimension” samt ”en mängd 
undertryckta och kronsvaga (hopplösa) träd”, men med bibehållen slutenhet. 
Idag kallas det här för gallring. Foto: Skogsbiblioteket, SLU.
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I en samtida skrift av en kollega till Wallmo 
betonade man vikten av att ”skydda tallen  
mot granens övergrepp”.

EFTERSOM WALLMO INTE VILLE ha kalhuggning 
så argumenterade han för det han själv kallade 
”gruppvis olikåldriga skogar”, det vill säga en-
skiktade skogar där krontaket varierade i höjd 
mellan olika delar, så att man inte skulle vara 
tvungen att slutavverka allt på en gång. 

För att uppnå detta skulle man i 20–30-
årig skog börja med att röja bort ”vargar”  
men samtidigt bibehålla ett stort stamantal.  
I den 50–70-åriga skogen skulle man i upp-

repade gallringar ta ut de träd som hade de 
svagaste kronorna, alltså låggallra. När skogen 
blev äldre skulle man gradvis börja gallra ut 
överskärmande träd som vuxit till timmerdi-
mension, det vill säga höggallra. Man skulle 
också gallra ut undertryckta träd som annars 
riskerade att självgallras.

Tidigast vid andra eller tredje gallringen 
kunde man börja tänka på föryngringen. Där 
det fanns en antydan till luckor eller fläckar 
med föryngring i beståndet skulle man dels av-
verka så att det skapades tydliga luckor i bestån-
det, och dels rensa bort marbuskar, enbuskar 
och förväxande ”vargar” ur luckorna.

Principen för vad Wallmo kallade gruppvis blädning: Naturliga eller tillskapade luckor i skogen  
utvidgas successivt i återkommande huggningar. Genom att träden i luckans centrum har ett för-
språng får luckan, med hans egna ord ”ett utseende av en kägla med sluttande sidor”. Käglorna 
växer till slut ihop och ”hela det gamla beståndet försvinner”. Idag kallas metoden luckhuggning. 
Foto: Skogsbiblioteket, SLU.
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EFTER CIRKA TIO ÅR SKULLE MAN gallra igen och 
skapa nya luckor på samma sätt som tidigare, 
men man skulle dessutom utvidga de första 
luckorna. Detta skulle sedan upprepas ungefär 
vart tionde år – skapa nya luckor och utvidga 
befintliga – tills luckorna utvidgats så mycket 
att de flöt ihop och hela det gamla beståndet 
till slut försvunnit. I dess ställe skulle man då 
ha en ungskog som varierade i höjd från 4–5 m 
där luckorna först öppnades, till 0,5–1 m där de 
sista delarna av det gamla beståndet togs bort. 

Det här sättet att föryngra skog kallar vi 
idag för luckhuggning, och faktum är att det 
kallades så även i slutet av 1800-talet, tills dess 
att Wallmo gav sig in i debatten.

VARFÖR HAR DÅ UNO WALLMO kommit att för-
knippas med blädning? Jo helt enkelt därför 
att han av någon obegriplig anledning valde  
att kalla sina egna ingrepp för blädning.

”Ordet blädning har dålig klang i svenska 
skogsmäns öron, och det är därför med stor 
tvekan, som jag har upptagit namnet, ty jag 
vet hur känslig allmänna opinionen är för en 
så obetydlig sak som ett namn, och hur svårt 
samma opinion har att komma ihåg, att nam-
net icke gör saken. Nu hoppas jag dock kunna 
för läsaren så tydligt visa, hvad jag menar med 
blädning, att ej någon förväxling behöfver ske, 
samt ej heller någon opponent komma och 
påstå, att jag försvarar den hittills i Sverige 
använda äkta eller oordnade blädningen.”

Wallmo valde att kalla sin aktiva för-
yngring genom luckhuggning för ”gruppvis 
blädning” och gallringarna under beståndets 
uppväxt för ”individvis blädning”, och hela 
skötselidén kallade han ”ordnad blädning” till 
skillnad från den ”äkta eller oordnade bläd-
ning” som man bedrev i olikåldrig granskog på 
kontinenten (det vi idag kallar blädning och 
som tyskarna i alla tider kallat Plenterbetrieb 
eller Plenterung).  

ÄNNU MÄRKLIGARE BLIR DET NÄR man inser att 
Wallmo verkligen ogillade blädning. Lika 
starkt som han argumenterade för luckhugg-
ning och aktiva gallringsprogram, lika starkt 

argumenterade han emot ”äkta blädning”. 
Han ville absolut inte ha det han kallade 
”individvis olikåldriga skogar”, det vill säga det 
vi idag kallar fullskiktad skog. Wallmo menade 
att det var en helt onaturlig beståndstyp och 
att det dessutom var högst tveksamt om det 
gick att ha sådana bestånd i Sverige. Och om 
det mot all förmodan skulle gå att skapa så-
dana full- eller flerskiktade skogar så var det ju 
bara möjligt i granskog. Eftersom Wallmo var 
ju bara intresserad av att producera högkvali-
tativt sågtimmer av tall, så var blädning därför 
något han absolut inte ville ha.

DET FINNS YTTERLIGARE ETT SKÄL TILL att Wallmo 
kommit att få symbolisera blädning. När man 
i mitten av 1900-talet började ifrågasätta de 
dimensionshuggningar som hade bedrivits i 
Norrland sedan slutet av 1800-talet och istället 
började argumentera för kalhuggning, så sökte 
man också syndabockar. 

Stora delar av Norrland var då täckt av 
gles, sönderhuggen skog med låg tillväxt. Hur 
hade det kunnat bli så? Vems var felet? 

Man påstod då att det berodde på att man 
låtit sig påverkas av Wallmos idéer. Det skulle 
alltså indirekt vara Uno Wallmos fel att man 
på statens mark införde dimensionshuggning. 
Sanningen är dock att när Wallmos bok kom 
ut hade dimensionshuggning redan använts  
i Norrland i över 20 år. 

DIMENSIONSLAGARNA STIFTADES REDAN på 
1860-talet, när Uno var ett litet barn. Det var 
alltså inte Wallmo som införde dessa hugg-
ningar i norr, varken direkt eller indirekt. Den 
så kallade. timmerblädningen som infördes i 
Norrland under tidigt 1900-tal, och som var 
en variant på dimensionshuggningen, var inte 
heller Wallmos verk. Snarare var det ett resultat 
av de inventeringar och de rekommendationer 
som Örtenbladh och Holmerz publicerade 
ungefär samtidigt som Wallmos bok kom ut. 
Så jag skulle nog vilja påstå att Wallmo av sina 
antagonister gjordes till syndabock för något 
som han inte alls hade påverkat, därför att 
man ogillade hans idéer i största allmänhet. 
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HUR GICK DET DÅ MED SKOGEN i de områden som 
sköttes enligt Wallmos teorier? Fungerade hans 
idéer? 

Wallmo redovisade naturligtvis själv i olika 
sammanhang hur otroligt bra det gick, och det 
gjordes också oberoende studier som kunde 
bekräfta hans påståenden. De luckhuggna om-
rådena uppvisade under 1920- och 1930-talen 
lyckade ungskogar med ett böljande, vågigt 
krontak, precis som Wallmo hade förutspått. 

Uno Wallmo blev kvar inom Domänsty-
relsen under hela sin karriär. År 1903 blev han 
överjägmästare (Bergslagsdistriktet), 1920 chef 
för distriktet Stockholm-Gävle, men 1925 tog 
han avsked från aktiv tjänst, vid 65 års ålder. 
Han fortsatte dock att vara aktiv skribent och 
debattör ända fram till sin död 1946.

På Högsjö och andra bruk övergavs Wall-
mos principer när mekaniseringen drog igång 
på allvar på 1950- och 1960-talen. Wallmos 
föryngringar var då uppe i gallringsålder och 
skiljde sig knappt alls från annan skog. Den 
ursprungliga höjdvariationen på 3–4 m utjäm-
nades gradvis när trädens höjdtillväxt började 
avta, och när bestånden nådde slutavverk-
ningsålder i slutet av 1900-talet och början av 
2000-talet gick det knappast att skilja dessa 
bestånd från annan jämnårig skog. Idag är det 

nog ingen som med blotta ögat kan avgöra var 
Uno Wallmo testade sina idéer. 

Men ibland upprepar historien sig på ett 
ironiskt sätt. Det mellansvenska skogsbruket 
på 1880-talet påminde i många stycken om 
det skogsbruk man kom att bedriva ett sekel 
senare: stora hyggen med rikligt lövuppslag 
och få gallringar. Wallmo upprördes över det 
han såg och önskade en mer aktiv skogsskötsel, 
som fokuserade på produktion av högkvalita-
tivt sågtimmer och som inte innehöll kalhugg-
ning. 

I SLUTET AV 1900-TALET och början av 2000-talet 
började det återigen dyka upp debattörer som 
kritiserade kalhuggning och som argumente-
rade för alternativa sätt att sköta skogen. Man 
använder i många stycken samma argument 
som Wallmo använde, och precis som han 
har man valt att hitta på egna namn på sina 
skötselåtgärder. 

Wallmos stora misstag var att han valde 
att kalla alla ingrepp utom kalhuggning för 
”blädning”. Idag är det istället begreppet ”hyg-
gesfritt” som får beteckna allt möjligt utom 
just kalhuggning. Och det gör att debatten är 
ungefär lika förvirrad idag som för 100 år sen. 
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