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edan uppgiften att lägga om skogs-
skötseln enligt nya principer var en 
utmaning. Att det skulle ske samtidigt 

med uppröjningsarbetet efter en stor stormfäll-
ning gjorde den än svårare – men kanske gav 
stormen också draghjälp. De stora ”hyggena” 
var ju redan ett faktum på många håll. 

Att det åren 1863–1864 rådde ett visst 
kaos inom skogsförvaltningen vid Finspångs 
Bruk syns i dess kolningsstatistik som i det 
närmaste bröt samman. Detta var något extra-
ordinärt för detta bruk som under normala 
omständigheter var ytterst noggrann med 
statistik. 

Mitt i denna oreda kom så skogsmannen 
Sjögreen – och skapade ytterligare ”oreda” för 
skogvaktare, torpare och skogsarbetare som 

nu fick helt nya instruktioner om hur skogen 
skulle skötas. 

CARL MAGNUS SJÖGREEN VAR INTE vem som  
helst. Han hade tagit sin jägmästarexamen  
på Kungliga Skogsinstitutet 1849 med goda 
betyg. Under studietiden hade han också  
arbetat som biträdande lärare där. År 1851 
utsågs han till tillförordnad överjägare i västra 
reviret av Östergötlands län och avancerade 
1859 till överjägmästare i länet. I mitten av 
1850-talet tjänstgjorde Sjögreen under en 
period även som tillförordnad direktör för 
Kungliga Skogsinstitutet.

Under åren 1857 och 1858 genomförde 
han ett antal studieresor i Tyskland. Här fann 
han ytterligare stöd för de tankar om trakthyg-
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gesbruk som så smått börjat spira i Sverige. 
Det svenska skogsbruket var ju vid denna tid 
starkt influerat av tyskt skogsbruk, inte minst 
genom Skogsinstitutets förste chef, Israel 
Adolf af Ström, som redan 1805 hade gjort en 
studieresa i Tyskland. Därifrån hämtade säkert 
också Sjögreen inspiration till den föryng-
ringsmetod med så kallade klimpplantor som 
gjorde honom känd i hela Skogssverige under 
andra hälften av 1800-talet. Klimpplantorna 
var omskolade plantor som sattes ut med en 

vidhängande jordklimp – en föregångare till 
den moderna täckrotsplantan. 

Carl Magnus Sjögreen innehade dessutom 
tjänsten som föreståndare för Ombergs skog-
vaktareskola från dess start 1860. En kurio-
sitet är att han 1858 organiserade det sista 
vargskallet i Östergötland med skallfolk från 
tre socknar. Enligt uppgift var det också den 
framstående jägaren Sjögreen som 1875 själv 
sköt den sista vargen i länet.

De ordinarie arbetsuppgifterna som länets 
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överjägmästare och föreståndare för skogs-
skolan på Omberg verkar inte ha varit allt för 
tidskrävande. Utöver konsultuppdraget på 
Finspångs Bruk, hann Sjögreen under åren 
1858–1874 också med att tjänstgöra som 
skogsförvaltare på konsultbasis för de tre bru-
ken Karlsdal, Bofors och Björkborn, samtliga 
belägna i trakten av Karlskoga. 

MED SIG TILL FINSPÅNG HADE HAN visionen om 
ett helt annorlunda skogsbruk än det gängse 
i svenska bruksskogar. I Finspångsskogarna 
fanns sönderhuggna bestånd och betydande 
arealer med misslyckade föryngringar. Detta 
var alarmerande fakta för bruket som såg sin 
försörjning av träkol hotad samtidigt som dess 
behov av timmer ökade som följd av den stor-
skaliga satsningen på sågade trävaror.

Carl Magnus Sjögreens hade tydliga tankar 
om ett rationellare skogsbruk med stora, helt 

renhuggna hyggen som därefter skulle plante-
ras. Det skull rationalisera drivningarna sam-
tidigt som föryngringarna skulle bli säkrare. 

Och Sjögreen fick draghjälp av naturens 
krafter att förverkliga sina idéer. Efter den stora 
stormen 1863 var många bestånd så skadade 
att de behövde avverkas i sin helhet. 

Sjögreens intåg i Finspångsskogarna inne-
bar slutet för det mer småskaliga trakthygges-
bruk som tillämpats sedan 1840-talet. Enligt 
hans intentioner skulle hyggena vara både stora 
och helt kala. Hyggesgränserna skulle göras 
raka och arealen fick gärna uppgå till 25 hektar 
– men helst inte mer. Detta var inte något som 
skogvaktarna kände igen sig i och de följde 
heller inte alltid hans instruktioner. Det gjorde 
att samarbetet gnisslade redan från början. 
Men Sjögreen var bestämd och skogvaktare 
och huggare tvingades ofta återvända till förra 
årets hyggen för att räta ut oregelbundna hyg-
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Under täcket av mossa döljer sig resterna av en av de många skogsplantskolor som började anläggas  
på hyggena under Sjögreens tid i Finspång. Oftast fanns det flera plantskolor på varje hygge. 
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gesgränser och hugga bort kvarlämnade remsor 
mellan flera hyggen. 

SJÖGREEN STYRDE SKOGSBRUKET med fast hand. 
Han upprättade regelbundet mycket nog-
granna instruktioner för den närmaste tidens 
avverkningar och föryngringsarbeten på res-
pektive skogvaktardistrikt. Under hela hans  
tid vid Finspång var hans promemorior och 
rapporter fyllda med uppmaningar om att 
hugga bort de kvarlämnade partier som skog-
vaktarna envisades med att lämna på vad han 
planerat som helt kala hyggen. 

Fastän skogstillståndet i stort måste be-
tecknas som ganska dystert vid denna tid, så 
fanns det också mer välslutna bestånd. Men 
Sjögreen uttryckte sig ofta mycket kritiskt om 
de tidigare skogsbruksmetoderna. Relationen 
mellan skogvaktare och förvaltare förbättrades 
nog inte av att de ibland beordrades kalavverka 
förhållandevis unga bestånd som medvetet 
lämnats tidigare. 

Arealen på dessa lämnade bestånd anges 
aldrig. Troligen var de små och i många fall 
föryngrade på gamla kolfall, svedjeland eller  
i stormluckor. Varför skogvaktarna ställde kvar 
dem går det bara att spekulera om. Det finns 
exempel på att de ibland var i samma ålder 
som de i övrigt nedhuggna, vilket gör beteen-
det en aning gåtfullt.

Skälet till skogvaktarnas motstånd till att 
lägga marken helt kal är heller inte klarlagd. 
Kanske var det bara för att det stred mot hur 
de tidigare skolats. Eller att kvarlämnade björ-
kar gynnade föryngringen av gran. Ett tredje 
skäl kan vara att om behovet av brännved inte 
var trängande de inte ansåg det nödvändigt  
att avverka björk i förtid.   

SJÖGREENS PROMEMORIOR TILL Finspångs skog- 
vaktare är intressanta också ur andra bemärkel-
ser. Utöver att de förmedlar en detaljerad in-
blick i den stora omställningen till kalhygges-
bruk och kulturföryngring, berättar de också 
om en tidigare skötsel som i vissa avseenden 
hade drag av vad vi idag kallar naturvårdsan-
passad skogsskötsel.

Men kalhyggen blev det till sist. Dessa 

röjdes helt rena innan riset brändes inför den 
förestående planteringen. Enligt Sjögreen 
var hyggesbränningens främsta fördelar att 
skadorna av snytbaggar kunde minimeras, att 
inget ris hindrade de utsatta plantorna samt 
att hygget blev ointressant för kreaturen under 
de påföljande två till tre åren. Därför behövde 
inte hyggena hägnas under plantornas etable-
ringsfas. När gräsväxten kommit igång skulle 
plantorna vara för stora för att betas av kreatur, 
även om nedtrampningsrisken fanns kvar i  
ytterligare några år.

DEN METOD MED KLIMPPLANTOR som Sjögreen 
införde enligt tysk förebild gav goda föryng-
ringsresultat. Men klimpplantorna var svåra 
att transportera några längre sträckor eftersom 
jorden då lätt smulades sönder. Lösningen var 
att driva upp plantorna på temporära plants-
kolor inom de hyggen som skulle föryngras.

Därför anlades ett mycket stort antal plant-
skolor över hela Finspångsskogen med början 
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Carl Magnus Sjögreens instruktion  
1868 för skötseln av Finspångsskogarna 
är en av de första som beskriver ett 
renodlat trakthyggesbruk.
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1863. Där det på grund av markens beskaf-
fenhet inte var möjligt att odla klimpplantor, 
odlade man istället barrotsplantor. Sjögreen 
noterar att dessa var billigare, men att de i 
gengäld gav betydligt sämre resultat om den 
påföljande sommaren blev torr. 

HAN ORDINERADE OCKSÅ ATT innan området 
såddes inleda med potatisodling som ett sätt 
att bemästra problemen med ogräs. För många 
torpare var säkert dessa odlingslotter också 
intressanta långt efter det att skogsplantorna 
hade tagits upp. 

Enligt dokumentationen från Skogsvårds-
föreningens exkursion på Finspång i början 
av 1900-talet, sågs Carl Magnus Sjögreens 
kulturföryngringar i Finspångsskogarna som 
de sannolikt mest omfattande och konsekvent 
genomförda i landet vid denna tid.

UNDER HANS TOLV ÅR I FINSPÅNG bröts inte 
mindre än 465 plantskolor på hyggena. Varje 
år föryngrades drygt 150 hektar. Även under 
resten av 1800-talet fortsatte man i Sjögreens 
anda på samma sätt med skogsplantskolor.

Antalet plantskolor på varje hygge varie-

TIDIG TILLSKYNDARE AV TRAKTHYGGESBRUK I SVERIGE

Kalhygge upptaget av Holmen år 1989 på marker som tidigare tillhört Finspångs Bruk.  
I sin totala avsaknad på kvarlämnade träd och med sina förhållandevis jämna hyggeskanter  
ligger det mycket nära Carl Magnus Sjögreen intentioner.
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rade. Som mest har det dokumenterats upp till 
åtta ”rutor”, som de kallades, på ett och samma 
hygge. Varje ruta var cirka 320 kvadratmeter 
stor och eftersom dessa ofta delades kunde 
antalet mindre plantskolor bli mycket stort. 
Alla var hägnade som skydd mot betning. Att 
döma av hur mycket hägnadsvirke som åtgick 
runt plantskolorna på Häradstorp år 1865 så 
var dessa gärdesgårdar ovanligt höga.

Många plantskolor är alltjämt skönjbara 
och tämligen enkla att identifiera i skogen. Det 
handlar då om de som kringgärdades av stenar, 
sannolikt upplockade när jorden bereddes. Det 
fanns dock inget i instruktionen som föreskrev 
att sten skulle läggas upp kring plantskolans 
ytterkanter. Plantskolor som inte fick yttergrän-
serna markerade på detta vis gled med tiden 
mer omärkligt över till skogsmark igen. 

Eftersom plantskolorna ofta behövde 
tillföras mer jord, har detta också resulterat i 
åtskilliga gropar och andra urgrävningar i deras 
närhet. Förmodligen drabbade detta även en 
del kolbottnar som inte ansågs nödvändiga  
för kolning under överskådlig tid. Kolstybben 
bör ha varit ett bra material för att göra jorden 
mer lucker. 

ANLÄGGANDET AV BESTÅNDSPLANTSKOLOR och  
deras skötsel krävde betydande arbetsinsatser. 
För detta anlitades bönder och torpare. Av 
bevarade dokument framgår att det tidvis var 
brist på arbetskraft. 

Från och med våren 1866 tillkom också  
utsättningen av plantor på de nybrända hyg-
gena. I 1868 års instruktion föreskrev Sjögreen 
att planteringarna skulle utföras av kvinnor, 
samt barn i 12- till 15-årsåldern, då dessa  
”i allmänhet med större noggrannhet och tåla-
mod samt billigare än männerna verkställa detta  
arbete.” Även omskolningen i plantskolorna 
kom ofta att utföras av kvinnor och barn. 

Vid planteringen spändes planteringslinor 
upp så att plantörerna enklare kunde hålla  
riktningen. Planteringsförbandet var sex fot, 
det vill säga 1,78 meter, vilket innebar cirka  
3 000 plantor per hektar. Vid plantering av  
tvååriga barrotsplantor ville Sjögreen att för-
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skogsvårdstjänster.
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bandet skulle minskas till 1,2 meter. Men detta 
verkar inte ha fått något praktiskt genomslag 
när man läser Sjögreens egen planteringssta-
tistik. Tall och gran planterades i olika rader, 
exempelvis två rader tall och en gran. Någon 
ståndortsanpassning verkar således inte ha 
förekommit vid denna tid.

SOM FRAMGÅR AV SJÖGREENS INSTRUKTION, var 
kvinnor och barn billig arbetskraft vid den här 
tiden. Deras lön varierade från 25 öre upp till 
en femtioöring om dagen. Duktiga plantörer 
kunde premieras. I 1871 års räkenskaper var 
det dock bara en Lovisa Persdotter som fick 
bonus på en riksdaler och 50 öre för visad flit  
i planeteringsarbetet.

Antalet dagsverken varierade kraftigt mel-
lan olika plantörer. En del bokfördes för endast 
ett par dagsverken medan andra kom upp i 
över hundra planteringsdagar. C. Andersdotter 
i Bottorp noterades för hela 184,5 dagsverken. 
Men förmodligen deltog hon även i risbrän-
ningen på hyggena.

Insamling av kottar var sedan tidigare en 
vanlig syssla för familjemedlemmarna på går-
dar och torp. Med det storskaliga kulturarbetet 
intensifierades produktionen av skogsfrö. Frö-
klängningen skedde på varje skogvaktardistrikt 
och även centralt vid Finspångs Bruk.

Men naturen är nyckfull och det var förstås 
inte alla år som var goda fröår. Mycket skogsfrö 
köptes därför in av externa leverantörer, och 
fröets provenienser kunde skifta. Betydande 
kvantiteter tyskt tallfrö kom därför att sås i 
plantskolorna på Finspångs skogar, och det kva-
litativa resultatet blev inte särskilt lyckat. Tysk-
tall blev ett nedsättande uttryck som levde kvar 
under hela 1900-talet. Att planteringsförbanden 
senare ökades till två meter bidrog till att virkes-
kvaliteten ytterligare försämrades. Uppenbarli-
gen vägde inte framtida kvalitetsaspekter särskilt 
tungt när man kände sig pressad att så snabbt 
som möjligt återbeskoga stora arealer. 

FINSPÅNGS BRUK VAR NU INTE ensamma om att 
sätta ut plantor av tveksam kvalitet. Det var 
något som också många andra skogsägare 

gjorde. I takt med att skogsvårdsintresset 
ökade under andra hälften av 1800-talet ökade 
också kommersen med skogsfrö. Felaktiga 
proveniensval är ju dessutom misstag som 
upprepats även i mer modern tid.

Någon förståelse för den press det måste 
inneburit för skogvaktarna att ansvara för ett 
stort antal beståndsplantskolor, visade aldrig 
Sjögreen. Tvärtom var han ofta snabb med 
kritik om skogvaktarna halkade efter med 
kulturarbetet. Detta kunde förstås bero på 
bristande engagemang hos dem, men berodde 
sannolikt främst på stor arbetsbörda. 

NÄR SJÖGREEN SUMMERADE SIN TID vid Finspångs 
Bruk var han kritisk mot föryngringsarbetet 
på Regna och Mottorps skogvaktardistrikt. 
Kulturerna kom igång alldeles för långt efter 
avverkningarna och skogsvårdsarbetet utfördes 
inte heller med den omsorg Sjögreen krävde.

Detta kan förstås ha ägt sin riktighet. Men 
båda dessa distrikt led svårt av efterverkning-
arna av 1863 års storm. Samtidigt lokaliserades 
betydande slutavverkningar till Regna och 
Mottorp, belägna invid en viktig flottled. I 
arkiven kan man också utläsa att det inom det 
svårast utblåsta området i Regna ännu 18 år 
efter stormen alltjämt pågick hjälpplanteringar. 

Rimligtvis borde även Sjögreen ha kunnat 
känna ett visst ansvar för att man misslyckats 
dra upp ny skog på dessa hyggen under hans 
tjänstgöringstid. 

Kvar står att han var en föregångsman 
som gav avtryck i hur skogsbruket i Sverige 
så småningom kom att utvecklas. Metoderna 
hämtade han från Tyskland och hans insats  
var främst att storskaligt introducera dem 
praktiskt i Sverige. 

Så djupt satte sig Carl Magnus Sjögreens 
tankar om hyggenas storlek, deras rätlinjighet 
och totala kalhet att det ännu på 1980-talet 
togs upp hyggen i de gamla Finspångsskogarna 
(nu Fiskeby/Holmen) som vore de planerade 
enligt hans instruktion av 1868. 

En del av 
Norrlands historia
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