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var verksam vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet fram till 2001. Han är en av landets 
mest kända skogsforskare och bland annat 
författare till det skogshistoriska standard-
verket Svenskarna och skogen – plus en 
närmast oändlig rad av andra böcker och 
forskningsrapporter.
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Hitthem från Nämndemansberget  
september 2016. Foto: Lars Klingström.
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Människor förleds ofta tro att skogen är oföränderlig,  
att den alltid sett ut som den gör just när den betraktas.  
Men studerar man ett stycke helt vanlig svensk natur och  
tar reda på vad som döljer sig under ytan framgår att skogen  
är långt ifrån statisk. Ännu tydligare blir detta uppenbart när  
man parar sina egna minnen med fotografier tagna vid olika  
tillfällen. I två artiklar belyser jag först skogshistorien i den  
lilla byn Hitthem i södra Östergötland och därefter mitt  
eget minneslandskap vid sjön Nåtvin några mil därifån. 

Landskapet berättar  
om skogens historia
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nder det senaste halvseklet har 
debatten om skogen oftast handlat 
om vad som är ett ekologiskt riktigt 

brukningssätt. Inte sällan har den mynnat ut 
i att skogen helst inte ska brukas alls. Eller att 
man förordar metoder som användes under 
första halvan av 1900-talet.  

Av det skälet kan det vara motiverat 
att granska äldre brukningsformer och 
söka bedöma deras inverkan på ekosys-
temen. Med ekologiskt vettigt skogsbruk 
avser jag metoder som medför att ekosys-
temets stabilitet och  
långsiktiga produktionsförmåga bibehålls 
samtidigt som livsvillkoren för alla växter 
och djur finns kvar. 

LÅT MIG NU PRESENTERA ¼ mantal Hitthem 
i Kisa socken i södra Östergötland med en 
total areal om 160 hektar, varav 140 utgörs 
av skog. Att döma av ortnamnet är platsen 
koloniserad före 900-talet. Hitthem betyder 
den heta eller varma platsen, kanske på grund 
av dess skyddade läge i Storåns dalgång. 

Idag består Hitthem av elva jordbruksre-
gisterfastigheter, varav en är lantbruk. Detta är 
knutet till ett sedimentområde längs Kisasjön. 
Skogen ligger väl avskild på fastighetens högre 
belägna delar med i huvudsak barrblandbe-
stånd. Tallen dominerar alla torrare och grunda 
marker, medan granens plats är den motsatta. 

Tidigare foder- och betesproducerande partier 
har fortfarande ett visst lövinslag. 

Skötseln domineras av trakthyggesbruk 
med efterföljande plantering. Skogsförrådet är 
gott och väl 150 m3 sk/ha och produktionen 
omkring 6 m3 sk/år och hektar. 

U

1703
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Hitthem 1703–1795
Byn karterades för första gången år 1703.  
I centrum av åkrarna finner vi gården 
omgiven av en humle- och kålgård. Åker- 
och ängsmark är boniterad efter avkastning, 
medan skogen vid denna tidpunkt var 
ekonomiskt ointressant och därmed 
mycket översiktligt karterad. Lantmä-
taren konstaterar lakoniskt att skogen 
bestod av björk och tall samt gav ringa 
mulbete. I södra delen av hemmanet 
finns ”en liten nyligen inhägnad sved 
med någon al, kan bliva hårdvall”. 
Åbon födde tretton nöt och fyra hästar.  

Vid 1700-talets början är skogens 
största värde således att den kan pro-
ducera bete och hö. Ljusträdslagen tall 
och björk dominerar, vilket kan tyda på 
ett omfattande och utarmande betesbruk. 
Men det kan också bero på att gran vid 
denna tidpunkt hade ett mycket ringa värde  
och skattades lågt. 

HITTHEM STORSKIFTADES ÅR 1795 mellan de två 
gårdar som någon gång under århundradet 
uppstått till följd av sämjedelning. Antalet  
brukare är dock fem. På skogen har ett torp 
tagits upp med vidhängande åker och äng. 
Fastighetens totala åkerareal har fördubblats 
sedan år 1703 till åtta hektar. Ängsmarken har 
likaledes utvidgats, dock inte lika markant. 

Den del av skogen, som inte utnyttjas för 
jordbruksproduktion, anges som husbehovsskog 
av tall och gran. Den är fortfarande av ringa 
ekonomiskt intresse, vilket leder till att den till 
skillnad från andra ägoslag inte delas mellan 
hemmanen vid storskiftet. Kreaturens antal 
torde under århundradet ha mångdubblats och 
satte säkert sin prägel på skogen under den sju 
månader långa betessäsongen. 

1795
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Hitthem 1846
År 1846 är det dags för ett nytt skifte i 
Hitthem mellan de sex brukarna. Tillsam-
mans besitter de 39 olika hus. Åkerarealen 
har ökat från åtta till tolv hektar, delad på  
83 skiften.

Denna ökning har skett på ängens be-
kostnad, som minskat i omfattning. Torpet  
på skogen är nedlagt. Skogsmarkens värde 
synes ha ökat, eftersom den delats på ägo 
figurer samt graderats. Mest intressant är  
dock att lantmätaren karterat och namn-
givit tio svedjeland, vilkas areal omfattar 
70 tunnland eller nästan 30 procent av 
den totala arealen skogsmark.

Ändamålet med dessa sveder var 
tvåfaldigt. En mindre del användes för 
lågintensiv rågodling, medan större del 
säkerligen anlagts för att förbättra betet. 
Graderingen anger att svedjornas värde 
är mellan en sjundedel och en femton-
dedel av bästa åkerns, eller som ett grovt 
genomsnitt, dubbelt så värdefull som 
övrig skogsmark, allt per arealenhet. 
Parentetiskt kan nämnas att för hägnad av de 
enskilda enheterna efter laga skiftet det på dessa 
160 hektar behövdes 25 kilometer gärdesgård, 
vilket torde ha krävt mellan 15 och 20 procent 
av virkesförrådet, om åtgärden utfördes med en 
gång. Laga skiftena medförde således en ganska 
kännbar åverkan på skogskapitalet. 

HUR SKOGSBESTÅNDEN PÅ HITTHEM såg ut 1846 
är ganska svårt att uttala sig om. Lantmätaren 
har angivit en ägofigur som ”själva skogsmar-
ken”, vilken omfattar en areal av 2,6 ha eller 

två procent av skogens nuvarande ägovidd. 
Givetvis var inte skogen tillbakaträngd i fullt 
så stor utsträckning, men denna kommentar 
belyser ända att tillståndet för skogen varit 
bekymmersamt.

1846
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Hitthem under 1900-talet 
Någon gång vid sekelskiftet 1900, eller möj-
ligen litet tidigare, når jordbruket sitt areella 
maximum på Hitthems ägor. Åkerarealen hade 
sedan 1703 stigit från 3,6 till 21,4 hektar. 

Hade fastighetens skogsmarker varit litet 
bördigare, hade givetvis en ännu större andel 
varit uppodlad och ängsmarkerna haft vida 
större utbredning. Svedjebruket hade helt 
försvunnit av en enda orsak, nämligen den 
att skogen fick ett rotvärde år 1871 i och 
med att Kinda kanal byggdes. Fram till 
sekelskiftet skedde sedan omfattande av-
verkningar främst i form av dimensions-
blädning och mindre kalhyggen.

Skogsbetet fortsatte i oförminskad 
skala och torde först någon gång under 
1950-talet ha ersatts av kulturbeten. Vid 
samma tid lades också skogsåkrarna ned. 

I DAG ÄR CIRKELN SLUTEN. Kvar finns två 
ägoslag: åker och skog (se nästa sida). 
Den åker som brukas är exakt samma 
markområde som år 1703 utgjordes av åker 
och äng och var knuten till sedimenten utefter 
sjöstranden. 

Dessa marker har således haft en kontinuer-
lig odling under gott och väl 1 000 år, men med 
något skiftande intensitet. Skogsmarkerna har 
däremot varit utsatta för människans tryck på 
ett helt annat sätt. 

Idag lägrar sig lugnet över nejden, ett lugn 
som bestått sedan 1950-talet, endast avbrutet av 
ett antal trakthyggen, inget av dem större än två 
hektar. Dessa har alla planterats.

Under andra halvan av 1800-talet var bilden 
annorlunda och ekosystemen mycket hårt 

utnyttjade. Markerar man 1700- och 1800- 
talens markanvändning på en karta över dagens 
skogsmark får man den bild som kartan på 
sidan 39 visar. En intensivkartering av skogs-
marken hade säkert visat att ännu större arealer 
utnyttjades för jordbruk. 

Sammantaget torde man nog svårligen 
kunna tänka sig ett hårdare utnyttjande av 
skogsmarken än vad som skedde efter mitten av 
1800-talet. Skulle sex familjer försörja sig på vad 
Hitthems 160 hektar avkastade, gällde det nog 
att utnyttja varje till buds stående möjlighet. 

EXEMPLET HITTHEM HAR VALTS därför att det finns 
en serie kartor, som delvis kan belysa markan-

1900
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vändningen. Men man vågar nog genera-
lisera Hitthemsfallet till att omfatta större 
delen av skogsmarkerna i landets södra och 
mellersta delar. 

Detta betyder att alla de skogar som av-
verkades fram till helt nyligen i de flesta fall 
uppkommit utan några egentliga skogsvårds-
åtgärder och under en tid då all skogsmark 
betades. En stor del brändes för att förbättra 
betet fram till den tid då skogen fick ett 
rotvärde. Bördigare partier togs i anspråk för 
odling av råg, rovor och potatis på svedjeland 
eller för omföring till åker och äng. Våtmar-
ker dikades, översilades eller brändes för att 
producera mera foder. Vissa bestånd såväl 
inom som utanför ängen nyttjades regelbun-
det för lövtäkt. Sedan krävdes virke till un-
derhåll av hus och hägnader och mycket ved 
gick åt till uppvärmning. I närheten av bruk 
gavs tillfälle till kolning och i vissa trakter har 
tjär- och pottasketillverkning krävt stor tribut 
i skogen. 

Som ett sista led i denna utveckling 
fick skogen ett restvärde under 1800- 
talets senare hälft då det som fanns kvar 
i stor utsträckning avverkades. 

Om man med ekologiskt riktigt 
bedrivet skogsbruk menar ett sådant där 
markens produktionsförmåga bibehålls 
och att inga arter av växter får hotas 
till sin existens, kan knappast någon av 
1800-talets metoder få godkänt. 

Betning, svedjebränning och ängs-
bruk är åtgärder som för bort såväl organisk 
substans som mineralnäring från ekosystemen 
och på sikt utarmar dem. Ängsbruk och vissa 
successionsstadier efter svedjning torde ha ökat 
livsutrymmet för vissa arter, som normalt inte 
hör skogsmarken till, men är knappast någon 
ekologisk pluspost. 

De åtgärder som bäst uppfyller kravet på 
ekologisk balans, är inte alltför intensiv lövtäkt, 
smärre trakthyggen samt vissa blädningsartade 
huggningar. 

Om de geologiska förutsättningarna liksom 
klimatet varit något annorlunda, hade 1800-ta-

let helt säkert varit ett förödande århundrade för 
skogsekosystemen i den här delen av landet. 

Men trots de ekologiskt ogynnsamma  
konsekvenserna har vi idag i de berörda  
trakterna ändå ett hyggligt skogstillstånd  
med högt producerande skogar. 

Det är möjligt, för att inte säga troligt,  
att produktionsförmågan kunnat vara ännu 
högre om inte skogsmarkerna delvis överut-
nyttjats under 1800-talet. Efter att ha utsatts  
för den pressen kan man kanske hävda att de 
från 1920-talet till mitten av 1960-talet ändå 
fick en viss viloperiod. 

1975
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Summering
Ofta har de som nostalgiskt tittar på hur skogs-
bruket förändrats under det senaste halvseklet 
ett alldeles för snävt perspektiv. Som vi ser av 
fallet Hitthem har var tid sina förutsättningar. 
På 1700-talet och 1800-talet gjorde man allt 
för att öka arealen brukad jord. Man bröt 
ny mark för att öka den odlingsbara arealen. 
Skogen var främst en plats där man släppte 
sina kreatur på bete och där man hämtade tim-
mer och brännved för husbehov. Till slut var 
all mark som var möjlig att bedriva jordbruk 
på uppodlad. Jordbruksarealen i Sverige nådde 
ett maximum under 1800-talets båda sista 
årtionden. Ändå slog det svenska samhället i 
taket. Från mitten av 1800-talet till början av 
1900-talet emigrerade 1,5 miljoner människor 
till främst USA på grund av svårigheter att 
försörja sig. Sedan kom handelsgödseln som 
femdubblade produktionen på åkermarkerna. 
Det gjorde att man inte längre behövde all od-
lingsmark. Idag är det åter skog på en stor del 
av de marker som människorna med stor möda 
odlade upp under tidigare århundraden.

Många har under åren upprörts över denna 
landskapsomvandling, men jag tycker inte det 
är mycket att orda om. Visst blir landskapet 
mörkare – men vad var alternativet?  

Lars Kardell gjorde studien om Hitthem redan 1977. 
Inför den exkursion som Skogshistoriska Sällskapet 
genomförde i juni 2016 uppdaterade han en del av 
de uppgifter som presenteras i artikeln. 
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Finspång Anders Rising  070 - 684 80 97 
Lidköping Christer Wallin  073 - 296 23 04 
Boxholm  Patrik Staaf  070 - 667 01 83 
Åtvidaberg  Bengt Staaf  070 - 373 63 60 
Borås  Bo Andersson  070 - 698 71 63 
Västervik Niklas Andersson  070 - 546 37 39 
Reftele  Nils-Gunnar Pettersson 070 - 519 77 55 
Vetlanda Anders Englund  070 - 342 77 35 
Agunnaryd Thomas Norlin  070 - 576 10 96 
Lönashult Sven Ericsson  070 - 373 55 09 
Växjö   Denny Rudén  070 - 687 22 23 
Osby  Jan-Olle Winqvist  070 - 368 00 78 
Häradsbäck Christian Arvidsson 072 - 307 06 29  

Så mycket av dagens skogsmark utnyttjades på 
1800-talet. Skogsmarken var främst en plats för 
kreatursbete.

Jämförelse
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Av Lars Kardell

Mitt östgötska minneslandskap 
Folkskolläraren och fotografen Johan Thorin från Åtvidaberg  
tog år 1921 en bild som jag haft stor glädje av då jag i min under- 
visning försökt förklara hur naturen förändrats under 1900-talet.  
När jag tittar på den öppnas samtidigt en dörr till mina minnen,  
där jag tydligt ser dragen i det för alltid försvunna landskap som  
var min barndoms. 

40
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erner von Heidenstam hade nog rätt, 
när han i dikten Tiveden hävdade 
att den som vuxit upp vid en gata, 

fick en annan syn på hembygden än den som 
lyssnat till skogens sus. Men till barndomens 
landskap adderas erfarenheter och upplevelser 
från livets snåriga färd. Trots att jag växte upp i 
ett egnahemsområde i Linköping har jag i hela 
mitt yrkesverksamma liv arbetat i skogen, mes-
tadels som lärare/forskare. Åtskilliga gånger 
har jag insett, att min uppfattning om och 
reaktion på skog och natur avviker från andras. 

Det ständiga umgänget med träd i tid och rum 
har förmodligen i minnet också deformerat 
min barndoms landskap.

Numera, när jag enligt skoglig terminologi 
nått femte åldersklass och därmed är slutav-
verkningsmogen, sitter jag inte så sällan och 
drömmer mig tillbaka med Johan Thorins bil-
der från början av 1900-talet. Hans fotografier 
är tagna i ett stråk från Åtvidaberg till Bjärka-
Säby, de flesta av dem innan jag föddes. Men 
jag kan här och var tydligt urskilja de drag, 
som en gång var förknippade med småbruka-

V

41

Vy över sjön Nåtvin  
i oktober 1921.  
Foto: Johan Thorin.
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rens, torparens och arrendatorns landskap så 
som jag i min barndom upplevde det. När jag i 
perioden 1945-1955 kom i kontakt med detta 
förstod jag inte att det då i snabb takt höll på 
att försvinna. 

I DETTA MITT MINNESLANDSKAP var det ständigt 
sommar och sol. I skogskanten låg torpet 
invävt i fruktträd. De få korna betade tillsam-
mans med hästen i hagen, där tallen till följd 
av sekellångt betestryck dominerade. Träden 
hade kommit upp glest och hade därför 
grenar ned till marken. De var med andra ord 
klätterbara. Vitsippor och vårlök avlöstes av 
sommarens smultron och gulmåror. Genom 
skogen gick de steniga klövjevägarna och 
betesdjurens stigar. Längs de senare kunde den 
sötaktiga doften av mjölk och avföring vara 
intensiv. När jag undantagsvis idag någonstans 
i landet möter element från detta antydda 
landskap, slår det genast an en ton i huvudet. 
Vemodet kommer över mig. Här fanns en 
gång såväl spänning som trygghet. Bilden av 
mormor som efter middagsmjölkningen kom-

mer gående från hagen med mjölkhinken får 
stå som sinnebild för detta. Hon har schalett, 
förkläde och korta gummistövlar. Dessvärre 
kan jag verbalt inte teckna mitt minnesland-
skap. Men det behövs nog inte då detta redan 
gjorts av författaren och hedersdoktorn Göran 
Bergengren i Åsbo. Han har i flera verk fångat 
detta småfolkets landskap på ett utomordent-
ligt vackert vis. 

JOHAN THORIN TOG ALLTSÅ EN BILD över en hage 
invid sjön Nåtvin, den som jag av pedagogiska 
skäl utnyttjat ett antal gånger under livet. 
Nåtvin, som ligger vid Olofsmålen i södra 
delen av Grebo socken, betyder Nötskogen, ett 
från geologisk/botanisk utgångspunkt adekvat 
namn. Hasseln är ymnigt förekommande i 
trakten. En gång kan den ha varit dominant. 
Jag tycker det är synd att ortnamnsforskarna 
inte längre hävdar att den Olof som under 
senmedeltid fick sitt måla, det vill säga sitt 
uppmätta stycke land för nyodling, inte var en 
frigiven träl. Ty om marken initialt är relativt 
bördig var det slitsamt att få den odlingsbar 

Johan Thorin tog den här bilden av den oskiftade Näsby by i V:a Eneby socken år 1898. Det var noga 
räknat 38 år innan jag föddes, men den väcker likväl minnen. Hans bilder finns idag både i Nordiska 
museets och Östergötlands museums samlingar. Johan Thorin avled 1930.



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

43

genom att bryta sten och stubbar. Mentalt 
känner jag mig befryndad med tanken på 
trälen, som under den tidiga hösten kunde ta 
med sig familjen och samla nötter. Hur skyd-
dade de hasselbuskarna från anstormningen av 
nötkråkor, nötskrikor och ekorrar? Jag undrar 
om Olofs sentida efterföljare 1921 plöjde med 
oxar mellan stenarna. Han lär i alla fall ha 
spadvänt kring dem. Det är svårt att i bilden  
se om han använt nymodigheten självbindare 
eller om han slagit med lie. Förmodligen det 
senare. Jag kan heller inte se om det var råg 
eller havre han odlat. På andra sidan gärdsgår-
den har djuren betat och hållit nere strand-
skogen. Det verkar av den slarvigt uppförda 
hägnaden som om arrendatorn haft råd med 
taggtråd eller galvad tråd. 

NÅGON GÅNG I MITTEN AV 1950-TALET, då jag på 
annan plats i södra Östergötland var med och 
planterade igen diverse mossodlingar, åker-
lyckor och hagmarker gav inte längre slitet på 
Olofsmålen tillräcklig brödföda. Arbete på 

Saab i Linköping gav bättre välfärd för betyd-
ligt mindre arbetsinsats. Ny arrendator gick 
inte att uppbringa. Tuvtåtel, piprör och andra 
högvuxna gräs infann sig omedelbart när ingen 
längre brukade jorden. Sedan korna försvunnit 
kunde björk, rönn, sälg, ask och ek fröa in sig, 
då vare sig rådjurs- eller älgstammarna ännu 
hade exploderat. Även dovhjortarna var min-
dre talrika. Det var hög tid för skogsbruket att 
ta sig an markerna. I början av 1960-talet kom 
så granplantorna på plats. De hade det lite 
bekymmersamt med gräset, som manuellt fick 
rensas bort under några år. Frosten var i lågt 
liggande partier ännu besvärligare tills man lärt 
sig att importerade granar från Ukraina var 
mera motståndskraftiga. 

I mitten av 1970-talet hade granarna 
kommit i puberteten och dolt utsikten. En 
ask hade klarat livhanken. Någon hade gjort 
en primitiv hägnad med rep. Så vitt jag minns 
fanns inom detta några växter ur hampasläktet. 

Hösten 2013 reste sig en välgallrad, 
22 meter hög granskog färdig att växa in i 

mitt östgötska minneslandskap

Den granplanterade åkern vid Nåtvin år 1966. Foto: Oscar Ekman.
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slutavverkningsmogna dimensioner. Här och 
där lite maläten av rotröta, stormskador och 
efterföljande granborrar. På sådana platser har 
hallonriset slagit till. Det uppsamlade förrådet 
av näring i humustäcket läcker successivt ut, 
delvis till fördel för Nåtvins gäddor och abbor-
rar. I gallringsmaskinernas spår har veketågen 
fröat in sig. Stubbarna är övervuxna av berg-
klomossa och på marken kan den krävande 
stjärnmossan observeras. Bärris saknas helt. 
Om det får fortsätta att vara skog i ytterligare 
ett par generationer är det dock möjligt att 
blåbärsriset så småningom etablerar sig. 

I MITT MINNESLANDSKAP HADE DET BLIVIT TYST. 
Ljudet från överflygande plan hade ersatt 
kornas råmande. Söndagsjägarna var de enda 
besökare som störde granarna, nu när små-
folket dragit bort. Vildsvin, kronhjort och 
sångsvan var nya begivenheter i faunan, vilken 
var betydligt mångtaligare till följd av att allt 
mänskligt slitage upphört. Bland de irriterande 
småkrypen hade mygg och fästingar ökat i 
antal, medan bromsar och blodiglar minskat. 

I de inhemska trädens rike hade bland annat 
invandrade hybridlärkar utvidgat mångfalden. 
Det var ännu för tidigt att göra en prognos 
över hur denna integration kommer att lyckas. 
I varje fall verkade skogsägarna ha börjat tvivla 
på sin gran. I några fall hade personer med  
kapital satsat på de små torpen och omfört 
dem till hästgårdar. Med sina slitna hagar och 
höga, vita staket framstod de som en klen  
ersättning för den forna torpidyllen. Lyckan 
för ägaren verkade fullständig om denne fick 
döpa om fastigheten till säteri.

DE SOM BODDE I TRAKTEN AV ”Nötskogen” hade 
redan när Johan Thorin kom med sin kamera, 
börjat rösta med fötterna. Hade de haft en 
reell chans hade de försvunnit till andra land- 
skap. Dessa behöver inte ha varit särskilt till-
talande men gav bättre överlevnadschanser. 
De längtade säkert hem och kunde minnas 
en solnedgång över sjön efter en lång, hård 
arbetsdag. Men slitet gav dålig välfärd. De 
kvarvarande höll ut en eller annan generation 
till eftersom de fått överta de bortdragandes 

Från samma plats år 1982. Granarna har nu vuxit upp och skymmer utsikten över Nåtvin.  
Foto: Lars Kardell. 
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åkerlyckor. Dessutom blev det färre mun-
nar att mätta. Men med hjälp av importerad 
stenkol och senare olja satte industrialiseringen 
fart. Tidsmässigt mellan dessa ”storheter” kom 
så den inhemska vattenkraften. Välståndet 
ökade och försvarsindustrierna i Linköping 
krävde folk. HSB:s nybyggda lägenheter i 
Tannefors fylldes med ekonomiska flyktingar 
från den omgivande glesbygden. Någon större 
nostalgi hos dessa kolonisatörer, kan jag inte 
påminna mig att jag mötte. Men den fanns 
givetvis. Slitet med jorden lämnade inte alltid 
några varmare känslor efter sig. 

VI FICK DET SNABBT BÄTTRE och en del av indu-
striarbetarnas barn blev ingenjörer, skaffade sig 
villa och bil. Denna nya medelklass gjorde sön-
dagsutflykter i nejden. De noterade med sorg i 
hjärtat att far- och morföräldrarna slitit förgäves, 
när grantopparna stack upp ur Olofsmålens 
före detta åkrar. De kunde påminna sig några 
soliga sommarveckor när körsbären var mogna 
vid hönshuset. På vägen ner till bryggan fanns 
smultron. Nu skulle en invasion av främmande 

granar helt krossa den fosterländska kulturen. 
Protesterna blev livliga på det nationella pla-

net, där dock makthavarna stödde förändringen 
med väl tilltagna bidrag till igenplantering. Först 
i samband med oljeprischocken 1973 kunde en 
förändring skönjas, helt betingad av stigande 
råvarupriser. Det blev temporärt lite bättre 
lönsamhet i modernäringen. Riksdagen beslöt 
därför år 1977 att all jordbruksmark skulle be-
hållas i produktion. Detta lyckotillstånd varade 
ett drygt decennium innan verkligheten hann 
ifatt statsbudgeten. Det blev för dyrt att betala 
det överskott som nu producerades. Lösningen 
blev Omställning 90 varvid ytterligare någon 
miljon hektar jordbruksmark skulle tas ur drift. 
Då hade 2,2 miljoner hektar redan försvunnit. 
Men så kom EU emellan med sina väl tilltagna 
subventioner, vilka lett till att vi nu har kvar 
cirka 40 procent av de öppna vidder vi en gång 
kunde blicka ut över. Mitt minneslandskap är 
dock helt uppslukat i denna process. 

DE SISTA OCH MER OMFATTANDE protesterna mot 
”landskapsmordet” kom kring år 1990, då 

mitt östgötska minneslandskap

Hösten 2013 börjar sjön åter att synas mellan stammarna i den gallrade  
och snart slutavverkningsmogna skogen. Foto: Lars Kardell. 
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den antydda Omställningen skulle sjösättas. 
Så långt hade granen vunnit kampen, medan 
vi mätta och belåtna stod vid sidolinjen och 
tittade på. Jag minns hur en förtvivlad (?) 
ledarskribent i Smålandsposten försommaren 
1991 uppmanade riksdagsmännen att ”ta i 
med hårdhandskarna och kräva ett stopp för 
skogens utbredning”. 

Hur den unga, ekologiska generationen 
upplever landskapet idag vet jag inte. De har 
dock i allt väsentligt lämnat skog och natur till 
förmån för andra förlustelser. Det hjälper inte 
att man i diverse tidningsartiklar kan läsa hur 
mer eller mindre kända intervjupersoner ”lad-
dar batterierna” i naturen eller söker avkopp-
ling genom svampplockning. De är inte där, 
och har i varje fall inte observerat den stora 
förändring/försämring som skett. De bryr sig 
knappast. Idag passerar ingreppen i skogsland-
skapet obemärkta, hur brutala de än kan te 
sig i mina ögon. För en dryg generation sedan 
hade de orsakat folkstorm. 

Hur de barn, som uppfostrats av ekologiska 
analfabeter kommer att uppleva granskogen, 

står skrivet i stjärnorna. När de tagit av hör-
lurarna är det då säkert att de hör bofinken? 

SEDAN GRANPLANTORNA SATTES I JORDEN vid 
Nåtvin har bördigheten hos all mark fördubb-
lats. Vårt uttag av energi per capita från natu-
ren, eller annorlunda uttryckt, vår disponibla 
inkomst har i reala termer ökat tre till fyra 
gånger. En sådan utveckling och konsumtion 
är i framtiden helt otänkbar. Tydligen drog jag 
en vinstlott i tillvarons lotteri. 

Enligt min värdering blev resultatet av 
granplanteringen i ekonomiska termer klart 
godkänt, om inte med den förräntning vi 
trodde på under 1950-talet. För att använda 
den gamla skolans betyg så kan det uttryckas 
som ett Ba. Det kunde ha varit bättre. Es-
tetiskt är det, om inte en katastrof, så dock 
en mycket klar försämring. Man bör vara 
skogsutbildad för att ha något större utbyte av 
strövtåg genom mitt forna minneslandskap. 
Detta är definitivt borta. Kunde det ha varit 
annorlunda, när ingen vill nöja sig med den 
välfärd det genererade? Knappast, med de 

Sommaren 2016. Granskogen är avvecklad och har ersatts av glest planterade ekar. Foto: Lars Kardell.
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förutsättningar som då rådde. Problemet med 
jord- och skogsbruk ur rekreativ eller estetisk 
synvinkel är att det tar tid att genomföra för-
bättringar. När dessa slår ut i full blom efter ett 
par generationer har vi såväl ändrat värderingar 
som synsätt. Varje generation växer upp mitt 
i sitt landskap som sedan blir normen under 
deras resterande liv.

Investeringar och förbättringar i först 
jordbruket och sedan skogsbruket blev genera-
torer i välfärdsutvecklingen. Det medförde att 
det slitna minneslandskapet, som inte kunde 
försörja sina egna, gick under. Många blev li-
dande. Idag då vi lyft oss själva har rollen tagits 
över av tjänstesektorn. De brukade markerna 
står endast för en mindre andel av Sveriges 
BNP. Där har det blivit lugn och ro. Risken 
att stöta på någon annan människa är noll. Nu 
kan man ensam stappla genom den höstliga 
granskog, jag varit upphov till och leta tratt-
kantareller. En nötskrika varnar och på håll 
hörs en korp. Är det inte årets sista tranflock 
på färd mot övernattning vid Tåkern jag hör?

Nåtvin sommaren 2016 
Granbeståndet, som skymde utsikten över 
Nåtvin försvann snabbare än vad jag trott. 
Avverkningsmaskinerna körde in endast ett par 
månader efter mitt besök i december 2013. 
Nu kunde jag vid min återkomst sommaren 
2016 ännu en gång se sjön även om diverse 
naturvårdshänsyn begränsade vyn. Det hade 
återigen blivit ljust och öppet, men estetiskt 
fanns föga likheter med det som en gång var 
Olofsmålens brukade jord. Högvuxna ruderat-
växter, något gulbruna efter torkan mötte mina 
ögon. Utkörning av grot underlättade min 
stapplande gång, medan fläckmarkberedning 
hade motsatt verkan.

Huruvida den ask som syns i bild till höger 
vid stenen är en avkomma till den som fanns 
för ett halvsekel sedan kan jag inte avgöra. Det 
vänstra trädet är dock en lönn. Jag noterade att 
hassel, sälg, ask, tibast och svarta vinbär eta-
blerat sig tillsammans med ett tjugutal örter, 
gräs och ormbunkar som exempelvis hallon, 

nässlor, tuvtåtel och träjon. Till naturens out-
grundliga mysterier hörde frånvaron av björk, 
trots att fröträd fanns i beståndskanterna. 

DET DRÖJDE ETT TAG innan jag förstod att pin-
narna som något glest stack upp ur marken var 
planterad ek. Föga stringent lade jag ut några 
cirkelprovytor och kunde inräkna 1 400 plan-
tor per hektar, varav cirka 5 procent utgjordes 
av fågelbär. Var femte planta hade dött. Hyg-
get omgärdades av ett ordentligt vilthägn.

Jag kände mig handfallen. Tiden hade 
definitivt sprungit ifrån mig. Inte nog med att 
mina segt förvärvade kunskaper i skogssköt-
selns teori och praktik ställts på ända. Dess-
utom misstänkte jag, att mitt bristande intresse 
för dagsaktuella trender i de ”gröna näring-
arna” spelat mig ett spratt. Kunde verkligen en 
investering av 125 000 kronor per hektar i en 
gles ekplantering matcha en hederlig grankul-
tur för en tiondel av denna summa? Begrep jag 
inte att den gran som numera producerar 20 
m3sk per år och hektar under en relativt kort 
omloppstid var sämre klimatanpassad än vär-
metidens ek? De uppväxande ekarna skulle om 
några decennier bidra till skogens ”ekosystem-
tjänster” genom riklig ollonsättning. Rådjuren 
och med dem jakten skulle gynnas. 

En avslutande fundering kring bildserien 
vid Nåtvin. Det är för mig en paradox, att 
när Sverige var fattigt ”producerades” vackra 
landskapsbilder. Det var säkert tilltalande att 
vandra omkring i den lilla sjöns omgivningar. 
Idag med en välfärd ingen tidigare kunnat 
drömma om, går man inte frivilligt runt 
denna.

Genom förfrågningar har jag fått reda på  
att markägaren börjat utveckla en privat eko-
park utan statligt stöd. Jag hoppas verkligen att 
kommande generationer får såväl förbättrade 
estetiska som rekreativa upplevelser i denna. 

Huvuddelen av uppsatsen är tidigare publicerad 
i Acta Ostrogothica XVII (2014) utgiven av 
Östgöta Nation i Uppsala. 
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