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NU VAR DET 1915
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Under 1916 diskuterades flitigt de snöbrott 
som orsakades vid två tillfällen året innan. 
Bilden är tagen i Ångermanland den 3 
augusti 1915 och illustrerar de skador som 
den myckna snö som föll den 15 maj gav 
upphov till. Vid samma tillfälle drabbades 
också Götalands och Svealands skogar på 
samma sätt. Skogsbibliotekets bildarkiv. 
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kogsförsöksanstalten hade under 1916 
en personal på 15 personer, vilket var 
en kraftig ökning sedan föregående år 

då endast sex personer var anställda. Verksam-
heten påverkades under stora delar av året av 
den pågående flytten till Experimentalfältet 
på Djurgården. Trots detta fortgick arbetet vid 
skogsavdelningen som vanligt, bland annat med 
föryngringsfrågan, där undersökningar foku-
serades på det norrländska tallfröets gronings-
procent, naturlig föryngring vid kanthuggning 
och lämpligaste tiden för sådd i Norrland. 
Man reviderade också försöksytor inriktade på 
gallring och ljushuggning i hela landet. Man 
testade även olika varianter av lärk utifrån hur 
lämpliga de var för skogsbruket. 

Inom den naturvetenskapliga avdelningen 
studerade Dr Torsten Lagerberg snöbrotten 
från 1910–1911 och deras inflytande på röta  
i gran. Avdelningen anställde även fil. Lic  
Olof Tamm i geologi och jordmånslära. Denne 
studerade bland annat effekter i markprofilen 
efter kalhuggning och bränning. 

Vid den entomologiska avdelningen bestod 
största delen av arbetet av undervisning vid 
Skogshögskolan samt förberedelser för under-
sökningar av insekter och dess parasiter som 
förekommer på tall- och grankottar.

I anstaltens årsskrift skrev skogsavdelning-

ens chef Gunnar Schotte en drygt 60 sidor lång 
artikel med titeln ”Om snöskadorna i södra  
och mellersta Sveriges skogar 1915–1916”.  
Där beskriver han de omfattande skadorna som 
uppstod på grund av de stora mängder snö som 
vid två tillfällen föll under 1915. Det första var 
vid ovädret den 15 maj som drabbade Götaland 
och Svealand av både vind- och snöskador, och 
även orsakade svåra kommunikationsproblem. 
Det andra tillfället var vid omfattande snöfall 
under december 1915. Då drabbades även de 
sydligaste delarna av Sverige av nederbörd som 
var långt över den normala för årstiden. För att 
utreda skadornas omfattning och orsakssam-
band så skickade Schotte ut brev till skogstjäns-
temän inom det berörda området med önske-
mål om svar på följande frågor:

1.  När uppstod snöbrott eller snötryck i större  
 mängd under år 1915? Före 15 maj 1915   
 eller efter snöfallen 8–9 december 1915?

2.  Från vilket tillfälle är skadorna störst?  
 Vilka trädslag drabbades värst vid de olika   
 tillfällena? Tall, gran, lärk eller björk?

3.  Vilka bestånd drabbades hårdast? Ogallrade,  
 nyligen gallrade eller de som gallrats för   
 länge sedan? Påverkade gallringens styrka?

4.  Vid vilken ålder har skogen skadats mest?

Många av de frågor som diskuterades hade sin grund i vad  
som inträffat året innan. Till exempel hur forskningen fortgick  
vid Statens Skogsförsöksanstalt och vilka effekter de snöbrotts- 
skador som inträffade i Mellansverige hade. En genomgång  
av de skogliga tidskrifter som fanns visar att också det  
pågående världskriget avspeglar sig i dem.

S

Trender och tankar  
i skogen för 100 år sedan

Nu var det 1916
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IAKTTAGELSERNA FRÅN FÖRSÖKSYTOR och de 
inkomna svaren från det drabbade området 
visade att det var snöfallet i maj som orsakat 
de mesta skadorna. Fuktig snö som fastnade på 
grenar beskrevs vara det som bidrog mest till 
skadornas omfattning. Det trädslag som klarat 
sig bäst var lärken som vid bägge skadetillfäl-
lena saknade barr. De flesta svaren angav att 
åldern 20-40 år är de mest skadekänsliga, 
vilket nog väl hänger ihop med att det är i det 
åldersintervallet som bestånden gallras. 

Svaren gav dock inga säkra resultat angå-
ende gallringsstyrkan. I några fall fann man att 
hårt gallrade ytor drabbats hårdast. Då klenare 
träd sparats vid gallring hade beståndet fått 
svårare skador. I bestånd som gallrats flera år 
före snöfallen fann man inga skador.

För att undgå framtida snöskador rekom-
menderar Schotte i sin artikel att träd med 
korta och smala kronor av härdiga raser ska an-
vändas vid beståndsanläggning. Han nämner i 
sammanhanget kamgranar, det vill säga granar 
med nedhängande grenar. Beståndsanläggning 
med naturlig föryngring förordas liksom an-
läggning av blandbestånd. Han skriver vidare 
att det bästa skyddet mot framtida snöskador 
är att utföra tidiga och kraftiga gallringar! 
Enligt Schotte ska dessa gallringar inte utföras 
som höggallringar. 

Skogsvännen
Föreningen för skogsvård i Norrland och Öfre 
Norrlands skogsvårdsförening ombildades under 
1916 till Norrlands skogsvårdsförbund. Samti-
digt togs beslut om att ge ut ”häftet” Skogs-
vännen. Det avsågs vara ett organ för fackmän 
som ansvarade för direkt tillsyn av skog, det 
vill säga bland annat kronojägare, länsskogvak-
tare och skogvaktare. Publikationen behand-
lade ämnen som skogens vård och skötsel, 
avverkning och föryngring, samt uttransport 
och förädling av virke. Dessutom innehöll den 
uppsatser om skogens liv och trädens sjukdo-
mar. Målet med Skogsvännen var att sprida 
kunskap kring norrländska förhållanden. I 
anknytning till de stora mängderna snöbrott 
1915 så innehåller 1916 års utgåva ett kapitel 

som heter ”Gallra ungskogarna” skrivet av  
I. A. Viksten. Där belyser han hur viktigt det 
är att gallra bestånden i unga år, det vill säga 
i 40-årsåldern, för att minska risken för snö-
brott. Andra fördelar med den tidiga gallring-
en som han pekar på är att – trots att gallring 
i klena bestånd inte alltid är lönsam – uttaget 
mycket väl kan användas för framställning av 
kol som vid denna tid hade ett högt pris.  
Genom att de kvarvarande träden efter gall-
ringen växer och blir grövre så blir nästa åtgärd 
mer lönsam. Dessa råd, samt de som förmed-
lades av Schotte (se ovan) är, som säkert fler av 
er läsare vet, identiska med de råd som också 
ges idag för att minska riskerna för snöbrott. 
Nu heter emellertid inte det sortiment som tas 
ut i den tidiga gallringen kolved, utan massa-
ved eller energived. Viksten beskriver också 
risken för sekundära skador efter snöbrotten  
i form av härjningar från barkborrar. 

Skogsvårdsföreningens tidskrift
När skogsundervisningen och skogslitteraturen 
under kriget beskrivs i 1916 års Skogsvårdsför-
eningens Tidskrift så påpekas att, undantagan-
des soldater, så torde skogstjänstemännen vara 
den yrkeskår som decimerats mest under kriget. 
Det pågående världskriget som varade mellan 
28 juli 1914 och 11 november 1918 påverkade 
således också utgivningen av den skogliga litte-
raturen i hög grad. Skogsakademierna i de tyska 
städerna Eberswalde, Münden, Tharandt och 
Eisenach var stängda och de tyska skogsskrifter 
som trots allt utgavs innehöll långa dödslistor. 
Skogsskrifterna i Belgien, Frankrike, Tyskland 
och Schweiz gavs ut oregelbundet eller inte alls. 
Däremot utgavs den italienska tidskriften L’Alpe, 
Revista Forestale Italiana, den Engelska Quarterly 
Journal of Forestry och den ryska tidskriften 
Lesnoj Journal i opåverkad omfattning. På andra 
sidan Atlanten ökade den amerikanska tidskrif-
ten American Forestry i både volym och format. 

Tidningen Skogen
Tredje årgången av Tidningen Skogen som 
utgavs av Svenska Skogsvårdsföreningen hade 
vid denna tid en redaktion som bestod av 

NU VAR DET 1916



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

9

bland andra professorerna vid Statens Skogs-
försöksanstalt Gunnar Schotte och Henrik 
Hesselman. Tidningen visar tydligt hur stor del 
av den skogliga debatten som berörde kompe-
tensuppbyggnaden inom skogsbruket i Sverige. 
En redovisning av diskussionerna i samband 
med Skogsvårdsföreningens årsmöte i Stock-
holm 1916 belyser den lägre skogliga utbild-
ningen ingående. Denna gavs vid de av staten 
inrättade skogsskolorna Hällnäs, Bispgården, 
Grönsinka, Bjurfors, Hammarsebo, Kolleberga 
och Omberg, som sammanlagt hade 130 
”lärjungar”. 

STADGARNA FÖR SKOLORNA är från 1886 och 
beskriver att deras uppgift är att kostnadsfritt 
ge praktisk insikt och färdigheter i skogshus-
hållning och jakt för att utbilda duktiga skog-
vaktare. Den ettåriga utbildningen innehöll 
ämnen som linjestakning och enklare fältmät-
ning, skogsodling och hjälpgallring, kolning, 
skogsträdskännedom, skriv- och räknekonst 
samt jakt på rovdjur. Skogsskolorna underkän-
des som grund för utbildningen på forstmäs-
tarkursen på Skogshögskolan. Orsaken till 
detta var att eleverna ansågs redan kunna det 

som behövdes för att komma in. Det ansågs 
också att det var onödigt att utbilda sig vidare! 
Maximiåldern för att komma in på forstmästa-
rutbildningen var 26 år och på skogsskolorna 
28 år. Den dagliga undervisningen vid skogs-
skolorna innehöll 4 timmars teoretisk under-
visning på förmiddagen, 1 ½ timmes lunch 
och därefter 8 timmars praktisk undervisning 
på eftermiddagen. 

Kompetensförsörjningen
Som kan konstateras utifrån denna korta ge-
nomgång av vad som skedde inom det skogliga 
området under 1916 var kompetensupp-
byggnad och framtida kompetensförsörjning 
viktigt. Utbildningar gavs i form av en lägre 
utbildning vid skogsskolor, högre utbildningar 
till forstmästare och jägmästare vid den nyin-
rättade Skogshögskolan. Andra utbildningsin-
satser gjordes i form av utgivandet av periodis-
ka skrifter som till exempel Tidningen Skogen 
och Skogsmannen. De skogliga forskningsin-
satserna var också planerade och upplagda för 
att snabbt kunna ge svar på de för dagen mest 
angelägna frågorna. 
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Omskolning av plantor vid Bjurfors skogsskola i Västmanland 1915 under överinseende  
av Gustaf Lundberg. Skogsbibliotekets bildarkiv. 


