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Lars Kardell minns sin lärare i Garpenberg,  
Erik Oksbjerg, och de många gallringsförsök  
hans elever fick lägga ut 1961. Han funderar  
också över vad man lärde av försöken och  
konstaterar lite resignerat att skogsskötsel är  
en verksamhet som främst vilar på erfarenhet. 

Lars Kardell är professor emeritus, och var  
verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet fram  
till 2001. Han är en av landets mest kända  
skogsforskare och bland annat författare till  
det skogshistoriska standardverket Svenskarna 
och skogen – plus en närmast oändlig rad av 
 andra böcker och forskningsrapporter.
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Erik Oksbjerg och hans  
gallringsförsök på Malingsbo  
sommaren 1961
Dalarnas sydligaste socken, Malingsbo, uppvisar enligt en beskrivning 
från år 1922 en typisk bergslagsnatur. ”Naturen i synnerhet omkring  
sjöarna är synnerligen vacker, någon gång dyster och storslagen, mest 
dock idyllisk, tjusande.”1 Jag kan inte påminna mig, att detta var mitt 
intryck, när vi vid midsommartid 1961 transporterades från Garpenberg  
till Malingsbo under vår utbildning vid Kungl. Skogshögskolan. 

Gränsen till den år 1961  
gödslade ytan är fortfarande 
synlig genom sin större  
graninblandning.  
Foto: Lars Kardell, 2017.
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Laborator Erik  
Oksbjerg var en 
utomordentligt beläst 
och teoretiskt kunnig 
skogsforskare som  
gav sina elever stor 
frihet att ta egna  
initiativ för att 
förkovra sig. Foto:  
Dag Kihlblom 1960.

ED VISS HÄPNAD HADE VI ett par månader tidigare underrättats 
om att Jurij Gagarin i Vostok genomfört den första bemannade 

rymdfärden. Vi skogsstudenter däremot, cyklade omkring i den ”allvar-
samma barrskogen” eller tränade efter Malingsboåsen i avvaktan på att 
helskägget skulle växa till sig. 

Jag minns nu inte om Melodifestivalens vinnande låt, April, April, 
skrålades på Malingsbospelens middag, då halmhattarna lagts av och 
västarna knäppts upp. Men evigt unga Siw Malmkvist hade vunnit med 
denna låt tillsammans med Gunnar Wiklund. (Att hon sen inte fick 
sjunga den i Cannes är en gåta.) 

Mellan varven var det undervisning, mest i form av praktiska 
övningar i skogsskötsel och skogsindelning. Det förra ämnet leddes av 
den danske forstkandidaten Erik Oksbjerg (1921–2011), som år 1958 
tillträtt en laboratorsbefattning vid högskolan. Vi hade tagit del av hans 
undervisning såväl på sal som i fält året innan. Men nu skulle vi drillas  
i beståndsvård (röjning, gallring, stamkvistning m.m.). 

Av någon anledning kom en förvånansvärt lång tid att ägnas gall-
ringsfrågor, företrädesvis sådana i tall. Det ledde bland annat fram till  
en omfattande försöksutläggning med dussintals provytor.

Jag har under årens lopp samlat på mig en mängd informations- 
material kring denna undervisning och dess följder. Erik Oksbjerg 
ökade någon gång under 00-talet på högen med ytterligare en kartong 
dokument, som nu upptar halvannan meter i min bokhylla.2 

Jag har i en dryg månads tid läst en massa referat, räknat på revi-

M

Erik Oksbjerg och hans gallringsförsök  
på Malingsbo sommaren 1961
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sionsresultat från provytor samt funderat på vad det var vi skulle lära 
oss. Dessutom, och det är poängen med följande rader, hur står sig 
dåvarande kunskaper i dagens läge? Tillförde vårt arbete i gallrings- 
skogen något av värde?

LABORATOR OKSBJERG VAR EN UTOMORDENTLIGT BELÄST och teoretiskt  
kunnig skogsforskare. Han hade stor bredd i sin verksamhet som 
omfattade alltifrån växtgeografi, växtfysiologi, markkemi till klimatlära, 
gödsling och föryngringsfrågor. När han år 1961 söker en professors-
tjänst i Danmark åberopar han 30 olika skrifter. Dock ingen som tar 
upp gallringsfrågorna. 

Möjligen kom kontakten under 1959 med 1930-talets lyckade  
tallsådder på Malingsbo revir att utlösa ett stort intresse för dessa  
spörsmål. I varje fall publicerar han under 1961 flera uppsatser, som 
visar på hans intresse för nydanande gallringsmetoder. 

Erik Oksbjerg hade enligt mitt förmenande två värdefulla principer  
i sin undervisning. Hans stora kunskaper inom vida fält, gjorde att  
han ofta i samband med exkursioner ifrågasatte värdens ståndpunkter. 
Utöver ett spännande meningsutbyte, vidgade detta vårt synfält. Det 
andra var att han lät oss själva styra vårt inlärande. I brev till en dansk 
bekant säger han att undervisning inte ”skal uttrette mennesker i deres 
gladeste år, hvor der endnu er mulighet for at pleje den lille lue af sand  
nysgerrighed”. Alltså att inte slita på människor i deras lyckligaste år när 
det fortfarande är möjligt att vårda den lilla lågan av sann nyfikenhet. 

I vårt fall innebar det att vi inom ämnets ramar själva fick hitta på 
uppgifter. Dessa kunde gälla någon enkel inventering eller en försöks-
plan för att med tiden låta skogsbestånden ge anvisning om en behand-
ling var vettig eller ej. Vi fick relativt opåverkade och oförhindrade, med 
revirets skogsarbetare till hjälp, genomföra en del ingrepp som sällan 
sågs i dåtida skogsvård. 

Jag har många gånger frågat mig om det inte i denna, antydda me-
tod fanns en viss bekvämlighet från lärarkårens sida inblandad. Arbets-
sättet fungerar, när man har med mycket motiverade elever att göra.

Ytterligare en för mig förvånansvärd variant blev, när Erik Oksbjerg i 
tidskriften Skogen vintern 1961 ”annonserade” efter praktiskt verksamma 
jägmästare, vilka kunde komma till Malingsbo någon vecka och bistå i 

»Undervisning  
ska inte slita  
på människor  
i deras lyck- 
ligaste år när  
det fortfarande  
är möjlighet att  
vårda den lilla 
lågan av sann  
nyfikenhet.«
Erik Oksbjerg 
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undervisningen. Den senare var begränsad av en enda lärares ”kunskaper, 
brist på kunskaper, käpphästar eller excentricitet”. Fick vi nu in impulser 
från praktiskt skogsbruk, så skulle detta vidga vår kunskap.3

EFTER DE STORA VINSTER SOM UPPSTOD i början av 1950-talet på grund  
av Koreakrisen, blev det senare under decenniet mindre glada miner  
hos skogsbrukets företrädare. Rationaliseringsarbetet i avverknings-
ar-betet gick för långsamt. Hästen fanns kvar och stod år 1960 för 90 
procent av alla kortvägstransporter. Men en och annan traktor hade 
synts mellan trädstammarna och förväntades kunna hjälpa till. Skogs- 
arbetarna fick det lite bättre och anställdes på åretruntbasis. Det  
manuella arbetet i huggningen var allenarådande.  Allt för stor andel  
av den årliga virkesskörden (cirka 50 procent) togs ut i gallringar.  
I dessa skötte skogsbefälet stämplingarna. Rushuggning var vanlig. 
Kalavverkningarna förutspåddes öka kraftigt.

Maskinell markberedning var till hjälp när man med SFI-hacka satte 
plantor såväl i gammal som ny skogsmark. På den senare var gräset ett 
problem, där användningen av nya kemiska preparat i vissa fall kunde vara 
en lösning. Självföryngring var ännu den förhärskande återväxtmetoden.

Lövslyet sprutades till och med bort med hjälp av flyg. De kemiska 
medlen spåddes framgång och hade ännu inte ifrågasatts. Rachel Car-
sons bok Silent spring trycktes först år 1962 och kom i svensk översätt-
ning året därpå. Den blev då en verklig väckarklocka.

Vägbyggnationen var omfattande, men fortfarande stod flottningen 
för en stor del av transportarbetet.4 Skogsplaneringen hade med hjälp av 
flygbilder och nya analysmetoder tagit ett stort steg framåt. I spalterna 
kunde man läsa om elektronisk databehandling.

VI LYSSNADE TILL EN DEL FÖRELÄSNINGAR AV laborator Oksbjerg, vi 
exkurerade till Grängesberg och Hasselfors, men främst ägnade vi oss 
åt revision av tidigare utlagda försök eller också hittade vi på nya. Allt 
dokumenterades i skrift. Mina gamla referat har bleknat betydligt, då 
dåtidens kopieringsapparater framställde spritdoftande blåstenciler som 
inte ”hållit färgen”. Ämnesmässigt ser jag att inägoplanteringar fick ett 
visst utrymme, där Erik Oksbjergs uppsats från år 1959 med titeln Kor 
eller kemiskt krig? kan antyda en del av hans oortodoxa inlägg.5 

Älgskador i tallkulturer undersöktes efter olikformade röjnings- 
ingrepp. Praktiskt noterade vi att tallarna blev grönare efter kvävegöds-
ling och därmed smakligare för älgen. Vi lärde oss skillnad mellan nitrat 
och nitrit samt att de var lönlöst att gödsla med mikronäringsämnen. 
Erik Oksbjergs referat av sina undersökningar kring fosforisotopen P32 
kändes spännande.6 En ny värld öppnade sig, där det skulle bli möjligt, 
att följa näringstransporter via rotsammanväxningar och annat. Efter 
någon utvidgning kring fröträd kunde vi återföras till sommarens  
huvuduppgift, gallringsfrågor i tall.

Jag ser i mina anteckningar från föreläsningarna, att Henrik Petters-
sons (1879–1963) numera bekanta slutsatser att högst produktion i ett 
bestånd erhålls vid så svaga gallringar att dessa ”nätt och jämt föregriper 
självföryngringen”, fanns med på agendan. Höggallring borde undvikas, 
då den sänkte produktionen.7 Vidare fick vi lära oss att ingrepp i äldre 
bestånd nästan alltid medförde produktionsförluster samt att inom rim-
liga gränser betydde gallringsstyrkan inte mycket för volymsutveckling-

»Gallring är  
ett gemensamt 

uttryck för all 
slags afverkning, 

då endast enskilda 
träd borttages, 
vare sig större 

eller mindre, 
undertryckta eller 

dominerande.«
Axel Cnattingius 1894.
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en under en omloppstid. På goda marker fick man snarast en höjning 
av produktionen efter gallring, då träden snabbt kunde skicka ut nya 
långrötter och ta hand om det lediga utrymmet. 

DET VAR ÖNSKVÄRT ATT FÅ FRAM BESTÅND MED ett jämnt krontak. För-
växande individer (vargar) kunde på höga boniteter tolerera att mindre 
bemedlade individer i grannskapet fick överleva och till och med lägga på 
hullet. Detta var inte fallet på svaga marker. På dessa kunde man efter ett 
gallringsingrepp förvänta sig såväl en ökad diameter- som höjdtillväxt.

Jag hittar ingenting i mina referat om gränsen mellan svag och 
god mark eller den mellan gamla och unga bestånd. Inte heller finns 
gallringsform eller gallringsintervall antydda. Det mesta var relativt och 
byggt på erfarenhet, där dock en del växtfysiologiska överväganden kun-
de förklara orsaken till utfallet. Som vanligt ser jag att vi i samband med 
exkursioner stod och diskuterade huruvida ingreppet var för sent och/
eller för svagt. Det senare blev också den vanligaste slutsatsen. 

Ibland kom vi in på kvistrensning och önskvärdheten av stamkvist-
ning. Kursen året innan (1960) hade grönkvistat ett yngre bestånd 
genom att lämna 2, 3 eller 4 grenvarv kvar. Det visade sig att om tall- 
arna skulle överleva, så krävdes minst tre helst fyra grenvarv. Uppenbart 
var undersökningen influerad av att Erik Oksbjerg några år tidigare ur 
växtfysiologisk synvinkel utrett verkningarna av radikal grönkvistning i 
gran.8 Vår uppfattning efter att ha studerat kvistningen ur olika aspekter 
blev, att det var lugnast med torrkvistning. Skadorna vid grönkvistning 
blev inte få och övervallningen inte särskilt snygg. 

Nu kunde vi med hjälp av syftkompass och stålmåttband börja staka 
ut försök. Vi diskuterade ingående vad som skulle undersökas. Inmät-

Kopparboytorna i maj 1985. Vid klaven Örjan Kardell. Foto: Lars Kardell. 



64 65

ning skedde med klave och Christens höjdmätare, kubering med hjälp 
av Jonsons tabeller i Praktisk Skogshandbok och vid sammanräkningar, 
om vi hade tur, kunde vi låna en räknemaskin av märket Facit. 

EXPERTER FRÅN STATENS SKOGSFORSKNINGSINSTITUT LÄRDE OSS att med vit 
färg måla i utkarvade brösthöjdskors samt numrera alla träd. Dessa anteck-
nades i gröna provyteböcker med hård pärm. Efter analys och samman- 
skrivning blev det till slut redovisning av ansträngningarna ute i skogen.  

Sammantaget berikades övningsskogen och reviret under ett par år 
med 21 olika försöksserier omfattande totalt 60–70 parceller. 

I protokollen dyker orden brunns-och punktgallring upp tillsam-
mans med stickvägsgallring och extremgallring. De enda gallringsformer 
som inte fick plats var radgallring och korridorgallring. I båda fallen 
saknades lämpliga bestånd. Det bör anmärkas att synpunkter på och 
förslag om utnyttjandet av schablonartade gallringar låg i tiden, fast vi 
då var lyckligt omedvetna om detta.9

Syftet med all verksamhet var att få fram sågtimmer av hög kvalitet  
på kortast möjliga tid och med god förräntning. Erik Oksbjerg hade  
också många funderingar kring konkurrensen mellan träden i ett bestånd. 
Det hela var från hans sida en reaktion mot de svaga gallringar han  
bevittnat i de områden, där kolning hade månghundraårig tradition.

DET SOM STACK UT I VERKSAMHETEN VAR DE EXTREMT hårda gallringar som 
genomfördes. Vid Kopparbo, i en tidigare oröjd 35-årig tallsådd, redu-
cerades stamantalet med 85 procent från 3070 stammar per hektar till 
446. Den stående volymen sänktes från 162 till 38 m3sk per hektar.  
De flesta spådde att skador av storm och snö tillsammans med angrepp 
av märgborrar skulle spoliera beståndet. Spåren av de senare fanns i rik-
lig mängd sommaren 1961. Men till allas förvåning stod träden intakta 
fram till en föryngringshuggning vintern 2014–2015. 

Det andra som gjorde oss nyfikna var när vi i juli vräkte ut 318 
kg kväve per hektar i en av Malingsboåsens relativt branta sluttningar. 
Beståndet var då 80 år gammalt, välgallrat och med en volym av 202 
m3sk per hektar. Året efter lät Erik Oksbjerg tillföra en liknande mängd. 
Vi spekulerade i om allt kväve skulle hamna i mossen nedanför eller 
om träden skulle storkna. Hur skulle de gå med den lavbevuxna, torra 
ristypen vid denna övergödning? Märkligt nog står träden kvar, som  
om inget hänt. En tätare granunderväxt signalerar för den insatte om 
det tidigare nidingsdådet.

YTORNAS VIDARE ÖDEN. Sommaren 1963 inbjöd Erik Oksbjerg ett dussin-
tal nordiska forskare och praktiker till seminarium på Malingsbo. Några 
av gallringsförsöken besöktes och kommenterades. Vid Kopparbo restes 
frågan om inte den ”skärmställning” man ställt vid 35-års ålder skulle 
medföra föryngring. I gödslingsförsöket påpekades att man vid utvärde-
ring skulle beakta torrsubstansproduktionen och inte enbart volymen. 
Av de forskningsresultat som redovisades blev det stort intresse kring 
sambandet mellan centrumutbytets kvalitet hos tall och årsringsbred-
den. Vi fick lära oss att det borde vara ett stort antal årsringar 2 till 4 
cm från märgen för att god kvalitet skulle erhållas. Detta medförde tätt 
uppkomna föryngringar, vilket stod i motsättning till dåtida behov att 
minska kostnaderna. 

»Diskussionen  
i ett tallbestånd 
håller på att av- 

slutas – som 
vanligt segerrikt 

för dr Zinsenliebe 
– (han som älskar 

Ränta, Ni vet!). 
Dessförinnan har 
några mera naiva 
själar misslyckats 

med att tala  
för beståndets 

möjligheter, men 
sista ordet  
får räntan.  
Den slår!«

Erik Oksbjerg i ett inlägg 
om gallring 1968.
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För att klara skogsbrukets räntabilitet måste man frångå täta förband 
och svaga röjningar/gallringar. I England hade man försöksvis i sit-
kagran provat brunnsgallring och i Danmark radgallring (rækkehugst) 
fick vi veta. Genom att använda genetiskt förädlat material kunde 
förbandet utökas. Viktigt var att fokusera på huvudstammar (200–400 
st/ha), vilka skulle gynnas i alla lägen. Jag ser i protokollet att ordet  
måldimension dök upp samt att körskador diskuterades. Sammanfatt-
ningsvis krävdes en bättre räntabilitet genom starkare gallringar. Det 
skulle bli allt dyrare att hantera klent virke.

När Erik Oksbjerg 1965 flyttade tillbaka till Danmark övertogs 
verksamheten av skogsskötselinstitutionen. Försöksskogen drabbades år 
1969 av märgborrar, snöbrott och stormar. Men ett flertal provytor stod 
rycken. År 1973 vaknade Erik Oksbjerg till liv, lånade försökshandlingar 
och strulade i fält till det på vissa provytor. En utlovad sammanställning 
kom aldrig till stånd. Långsamt gled glömskans moln in över Malings-
bos alla elevarbeten.

 Hösten 2005 vallade jag runt den då 84-årige Erik Oksbjerg till 
vissa Malingsboytor, vilket förmodligen ledde till att jag ett par år senare 
för att glädja honom mätte in såväl Kopparboytorna som en del andra, 
vilka fortfarande var ”vid liv”. Resultaten tog jag med till Danmark 
år 2008 och visade honom några kurvor rörande årsringstillväxten (se 
vidstående diagram). Vi fick, av mina anteckningar att döma, inte ut 
mycket av samtalen. 

BORTOM MALINGSBOYTORNAS HORISONT. Intresset kring gallringsfrågorna 
tog ordentlig fart under 1960-talet, dock knappast som en effekt av 

Med en stolt historia sedan 1920-talet
- alltid på skogsägarnas sida -

www.norrskog.se

Norrskog
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de radikala försök vi gjort på Malingsbo. Ekonomiska förhållanden 
i vår omvärld krävde snabbare rationaliseringar inom alla områden. 
Gallringsfritt skogsbruk ventilerades redan på 1960 års skogsvecka. 
En aktivitet med rötter i vår utbildning var dock när min kurskamrat, 
sedermera länsjägmästare Gustav Fredriksson i ett examensarbete år 
1962 studerade huggarstämpling. Nog så radikalt då, men det blev för-
vånansvärt snabbt vardag.10 Sedan intensifierades rationaliseringsarbetet. 
Gallringsmallar hade redan framställts av SCA i slutet av 1950-talet. De 
blev nu kopierade, omarbetade och satta i händerna på tjänstemännen. 

Det stora debattämnet på Skogsveckan 1968, som resulterade i 
skriften Ska vi gallra?, speglar tidsandan. 

Produktionsförluster till följd av virkestransporter i gallringsskog 
blev ett uppmärksammat ämne. På Skogsstyrelsen pågick då sedan en 
tid ett omfattande arbete. Generaldirektör Fredrik Ebeling (1909–1982) 
hade oroats av de hårda ingrepp han sett i norr. Söderut och speciellt 
inom bondeskogsbruket var förhållandet det motsatta. Nu utarbetades 
säkerligen det mest omfattande läromedlet kring gallringar, vi dittills 
sett.  Boken Beståndsvård och produktionsekonomi, gemenligen kallad B 
69, trycktes år 1969. De flesta som arbetade med gallringsfrågan kom i 
kontakt med denna.11 Skriftens innehåll kan ännu läsas med stor behåll-
ning. Dess saklighet och omfattning har ännu inte överträffats.

HUR BLEV DET UNDER 2000-TALET? Jag har i likhet med de flesta inte någon 
större överblick av tillståndet i dagens skogslandskap, men vill ändå 
redovisa ett par synpunkter. Något gallringsfritt skogsbruk genomfördes 
aldrig. Enligt den senaste statistiken tas 35 procent av årsavverkningen 
ut i form av gallringar. Visserligen lägre än de 50 procent vi hade kring 
1960, men högre jämfört med perioden 1975–1990, då relativsiffran 
var 28 procent. 

Gallringen är fortfarande en central del av skogsbruket. Men hur 
gallrar man? Åtskilliga gånger under det senaste decenniet har jag träffat 

på söndergallrade och sönderkörda bestånd, 
vilket väckt en del vemod. Någon gång har 
jag gått och sett hur förarna av gallringsma-
skiner arbetar samt samtalat med dessa. De 
har alla saknat utbildning i skogsskötsel. De 
vet att de skall undvika körskador genom 
att risa ned de numera ganska breda stick-
vägarna. Som regel tillämpar de sunt förnuft 
och arbetar med någon form av fri gallring 
med dragning åt låggallringshållet. Styrkan 
varierar men tycks ligga i intervallet 25–35 
procent. Då mina vandringar i skog och mark 
numera inte är areellt allt för omfattande kan 

jag inte generalisera. Jag noterar dock få spår av det vi en gång fick oss 
itutade. Jag inser den ekonomiska bakgrunden till att maskininsatserna 
i en kortsiktig ekonomi får styra utfallet, men har i bra många fall haft 
svårt att förstå, varför man inte ser på insatserna i gallringsskogen i ett 
mera långsiktigt perspektiv. Trots massiva insatser från forskningssidan 
har vi praktiskt snarare fallit tillbaka i förhållande till den standard som 
jag minns från Malingsbo för drygt ett halvsekel sedan. Skogsskötsel är 

»De investeringar  
i onödigt arbete  
vi gjorde har  
knappast givit 
någon förräntning, 
men förhoppnings-
vis fick vi med oss 
någon erfarenhet 
ut i yrkeslivet.«
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fortfarande en verksamhet som i hög grad vilar på erfarenhet och sunt 
förnuft, dock med ett visst stöd från långsiktig forskning. 

ERIK OKSBJERG PROVOCERADE OSS ÅR 1960 GENOM påståendet att man 
kunde slå upp en tysk lärobok från tidigt 1800-tal och med stöd av de 
råd som däri var att hämta, skriva en relevant skogsskötselinstruktion. 
Naturvetenskapens enorma utveckling och dess stora inflytande på våra 
värderingar hade haft litet genomslag i det praktiska skogsarbetet.12  
Jag är beredd att instämma. Men det hindrar inte att en rad genombrott 
inom det biologiska/ekologiska fältet gjorde undervisningen levande  
och fantasirik. Det har jag haft glädje av under alla mina år i skogen.

Gav provytorna på Malingsbo några långsiktiga resultat? Ovan har 
jag antytt att en del ytor försvann efter stormfällningen 1969. Andra 
glömdes bort och är sedan länge kalavverkade och ersatta med ny skog.  
I något fall gick det vid min undersökning hösten 2007 inte att åter- 
finna parcellerna, då hörnpålarna försvunnit. Kopparboytorna, de 
med den mest extrema gallringen, stod kvar liksom försöksområdet på 
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Malingsboåsen. Det senare hade klarat livhanken genom att det sedan 
år 1981 ingick i ett naturvårdsområde, vilket avsatts av geologiska och 
upplevelsemässiga skäl. 

BLEV DET DÅ NÅGOT REVOLUTIONERANDE RESULTAT FRÅN dessa en gång 
drastiska ingrepp i skogsnaturen? De extremt gallrade ytorna hade efter 
46 år förlorat någon kubikmeters tillväxt per år jämfört med en mera 
normalt gallrad. Medeldiametern på bark var 3,6 cm högre än på den 
förra. Möjligen räcker detta till att ekonomiskt kompensera förlusten  
i produktion. Någon nämnvärd skillnad i kvalitet stod inte att upp-
täcka. Även efter avdrag av torrskog hade den orörda ytan producerat 
mest, helt enligt läroboken. Det mest synbara beviset på det radikala 
ingreppet år 1960 var en rikligare graninvandring.

Gödslingsförsöket på åsen visade en tillväxtvinst av 61 m3sk per 
hektar för perioden 1961–2017 eller årligen 1,1 m3sk. Här signalerar 
också utfallet från gallringsoperationen år 1961 att man nog inte bör 
gallra i 80-årig tallskog. Men förlusten av dryga 25 m3sk per hektar kan 
mycket väl kompenseras av en ökad diametertillväxt. Detta är emellertid 
en annan fråga. Jag har vid inmätning och beräkning av utfallet från 
fyra andra försöksserier inte hittat något anmärkningsvärt. Några stora 
kvalitetsskillnader till följd av olika gallringsstyrka eller form har jag 
okulärt inte bevittnat. 

SAMMANFATTNINGSVIS: Det mest egendomliga var att naturen stod  
rycken. En annan lärdom är att utan en fast organisation skall man  
inte av pur entusiasm lägga ut långliggande försök. Dessa har en 
egendomlig förmåga att försvinna. Utöver ett svalnande personligt 
engagemang, är skälet till detta att vi över tiden på grund av ändrade 
värderingar och synsätt skiftar fokus. Vem bryr sig idag om gallring? 
Vilka forskningsråd anslår pengar till sådana försök? I en mycket läs-
värd artikel från 1994 med titeln Gemt og Glemt (Gömt och glömt) 
återkommer Erik Oksbjerg till detta spörsmål.13 Jag vet inte om han  
då hade sina ”härjningar” i Malingsbos tallbestånd i åtanke. Men de  
investeringar i form av onödigt arbete, vi där gjorde, har knappast  
gett någon förräntning. Förhoppningsvis fick vi dock med oss  
någon erfarenhet ut i det kommande yrkeslivet. 

Noter

1.  Törnkvist 1922:4.
2.  Ur detta material har jag plockat alla detaljer m.m. i uppsatsen. Efter sortering och gallring kommer  
 de viktigaste delarna att överföras till SLUs centralarkiv i Ultuna
3.  Oksbjerg 1961a-c.
4.  Se t.ex. Kilander 1960, Leijonhufvud 1961 och Carson 1963.
5.  Oksbjerg 1959.
6.  Oksbjerg 1958.
7.  Pettersson 1955:225.
8.  Oksbjerg 1956. 
9.  Se t.ex. Engberg 1961 och Edlund 1962.
10.  Skogsveckan 1960, se Hedlund 1960:139. Jfr även Andersson 1961:119.  Fredriksson 1962.
11.  Anon. 1968 resp. 1969.
12.  Oksbjerg 1960, även 1961d.
13.  Oksbjerg 1994. Möjligen är jag lite orättvis, då gallringsfrågorna såväl forskningsmässigt som praktiskt  
 emellanåt hamnar i fokus, se t.ex. Petterson 2004.




