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ÄGMÄSTARE ERIK GEETE I SÄRNA BESKREV i Norrlands Skogsvårdsför-
bunds tidskrift, Skogsvännen, att älgens skadegörelse på skogen kan 
betraktas som ringa, eller ingen. I hans hemtrakter i Idre var älgarna 

få. Året innan sköts där 8 älgar – 3 tjurar och 5 kor – på 191 000 hektar. 
I vissa län var det av och till förbjudet att jaga älg på den tiden. Det 

ansågs nu inte bidra till större älgstam eftersom tjuvjakten ökade under för-
budsåren. När förbudet sedan upphävdes ökade jakttrycket. Han påpekade 
att skadorna på skogen var betydligt större längre söderut där trakthygges-
bruket hade använts under längre tid, vilket gett stora ”kulturfält”. Där 
uppehöll sig älgarna vintertid och gjorde avsevärda skador på plantskogen. 
Han nämner älgstammar längre söderut på 1 djur på 80–100 hektar. 

Detta ledde honom till att konstatera: Intet under att med en dylik 
stam vissa spår skola sommartid kvarstå och förskräcka. 

Utifrån dagens situation är det kanske svårt att inse att älgen nästan 
var utrotad i vissa delar av Sverige för 100 år sedan. Att älgarna var säll-
synta vittnar även det faktum att Erik Geetes artikel om älgens skadegö-
relse exemplifieras med teckningar och inte med fotografier. 

GEETE HADE OCKSÅ EN ARTIKEL I TIDNINGEN SKOGEN, som även den behand-
lade skadegörare i skogen. I förbifarten nämner han fyrfota djur, både 
vilda och tama, som han menade kunde åtgärdas med effektiva skydds-
åtgärder. Några skyddsåtgärder fanns det däremot inte mot den största 
skadegöraren av alla i skogen – människan.

På vilket sätt menade han då att människan skadar de växande träden? 
Ja, inte var det vanligt förekommande julgransstölder, fällande eller 

stympande av timmergranar, vårdslös kottplockning och nedhuggning 
av vackra ungträd, som han menade var snabbt övergående ”epidemier”. 
Istället var det enligt, Geete, att bläcka växande skog, det vill säga barka 
stammen med yxa eller kniv, längs staklinjer och rågångar, samt att ut-
nyttja rotfasta träd som telefonstolpar. Bläckningen ger röta, speciellt på 
granar, och leder därigenom till nedsatt kvalitet och lägre värde. På kro-
nans mark var bläckningen ersatt med målning. Bläckning var förbjuden 
och den gav dessutom böter. 

Men att han ansåg dessa skador allvarliga berodde alldeles säkert  
på att han var verksam i Dalarna, där det än idag är tätt mellan skiftena 
och att det därför finns en mängd rågångar. 

Då telefonlinjer drogs i ”ödemarker” hade Telegrafstyrelsen 1914 gett 
tillstånd för att kvista upp lämpliga träd och utnyttja dem som  
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telefonstolpar. Utnyttjandet av levande träd som telefonstolpar skulle 
leda till lägre anläggningskostnader. I områden med få människor, som 
i till exempel Dalarna, utnyttjades en mängd levande träd som tele-
fonstolpar, vilket kan förklara Geetes oro.

EN ANNAN ALLVARLIG SKADEGÖRARE som beskrevs under 1917 –  och  
som fortfarande är aktuell – är skadesvampen knäckesjuka (Melampsora 
pinitorqua) hos tall. Denna svamp har gjort sig påmind också i år.  
I tidningen ATL den 21 oktober 2017 beskriver Göran Hagerfors,  
senior advisor på Skogsstyrelsen i Sala, hur den uppträtt rikligt efter 
branden i Salatrakten. 

Då kanske det kan vara av visst intresse att infor-
mera om varför svampen också figurerade i artiklar 
från 1917. Under detta år hade svampen skadat 
tallföryngringar i norra Västergötland, som även de 
etablerats efter brand. 

Tillförordnade professorn i skogsbotanik vid 
Skogshögskolan Nils Sylvén beskrev svampens 
spridningsbiologi i Meddelanden från statens skogs-
försöksanstalt. Han beskriver hur svampen värdväxlar 
med asp och hur dess angrepp på tall medför att 
toppskotten böjs eller knäcks. Liksom Hagerfors i 
våra dagar, poängterar Sylvén att ”kulturfälten” ska hållas fria från asp. 
Där det var tall som skulle gynnas, gjordes därför avsevärda ansträng-
ningar att ta död på aspen genom bland annat fickning, ringbarkning, 
borthuggning och besprutning med kemikalier. 

Numera gynnas i stället föryngringen av asp, genom att större aspar 
lämnas som naturvårdshänsyn på hyggen och vid naturvårdsbränningar!  

Kunskapen kring svampens utveckling och skadebild var dock inte 
ny i Sverige 1917 utan den hade redan beskrivits och svampen namn- 
givits 1863 i en uppsats av den tyske professorn i botanik Heinrich 
Anton de Bary med titeln ”Über Caeoma pinitorquum einen der Kiefer 
verderblichen Pilz”. 

Med liknande brist att ta till sig tidigare kunskap kan en annan 
skadegörande svamp också bli ett problem i framtiden. Det är törska-
tesvampen (Cronartium flaccidum), som också den angriper tall.  
Törskateangripna tallar sparas idag ofta som naturvårdsträd!   

I DEN FJÄRDE ÅRGÅNGEN AV TIDNINGEN SKOGEN från 1917 finns en  
intressant artikel som handlar om den nyligen introducerade trädfäll-
ningsmaskinen Sector. Den beskrevs vara den enda som fanns i landet. 
Sector provades av Skogshögskolan i samarbete med Statens Maskin-  
och Redskapsprofningsanstalt under fyra dagar i mars 1917.

I proven, som utfördes i Stockholmstrakten, fick sågen inte någ-
ra lovord. Testdagarna var fyllda av problem och hela det planerade 
programmet kunde inte genomföras. Sågen sköttes av en ingenjör från 
generalagenten samt en montör från båtmotortillverkaren Archimedes.  
I princip var ju sågen en modifierad utombordsmotor som försetts  
med sågenhet istället för propeller. 

Trots att provningen utfördes av van personal var den effektiva 
driftstiden aldrig mer än 45 minuter innan något behövde lagas eller 
justeras. Kedjan gick varm, skruvarna som höll tändsystemet lossnade, 
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den böjliga axeln havererade och bensintanken började läcka redan 
under den första dagen. Också cylindern gick sönder. Under de följande 
tre dagarna uppstod andra incidenter där vare sig kopplingen eller  
växellådan fungerade och inte heller den böjliga axeln. 

Archimedes-motorn hade en effekt på antingen 2,5 eller 5 hk och 
vikten var cirka 15 kg för sågenheten och 40 kg för motorenheten.  
Det var alltså en mycket tung maskin som krävde att minst två per- 
soner skötte den. Sammantaget var omdömet efter provet: ”Sector  
arbetade icke nöjaktigt och gav icke heller tillfredsställande resultat. 
Vidare är priset mycket högt, 2500 kr”. 

Sedan maskinens uppfinnare, direktör Axel Westfelt från Mariefred, 
senare bytt ut den böjliga drivaxeln mot en kardanaxel tillverkades  
Sector i stort antal. Av dessa såldes flera till den tyska armén under  
första världskriget. Hur dess driftsäkerhet var där finns emellertid  
inte beskrivet i den skogliga litteraturen från 1917.

I SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT det aktuella året finns ett utlåtande 
från Kungliga Domänstyrelsen över den så kallade Värmlandskommis-
sionens förslag om en uppskattning av Sveriges skogar. I tolv att-satser 
sammanfattar Domänstyrelsen betydelsen av en riksskogstaxering. 

Trots det massiva stödet från Domänstyrelsen så skulle det dröja 
ännu några år innan taxeringen kunde påbörjas 1923. 

I samma tidskrift går också att läsa vilka beslut 1917 års riksdag tog 
i frågor som berörde skogshushållningen i Sverige. Som kuriosa kan 
nämnas att riksdagen bland annat biföll en proposition om att anordna 
jägmästarboställen för revirförvaltare i Västerbotten och Norrbotten. 
Anslaget visade sig dessvärre något snålt tilltaget, 337 000 kronor,  
men det byggdes ändå ett antal bostäder för de anvisade pengarna. 

Det är intressant att ur dagens perspektiv konstatera att jägmästar-
boställena byggdes mycket gediget. Flera av dem fungerar än idag som 
bostäder, vandrarhem eller hotell. I sammanhanget kan också nämnas 
att riksdagen samma år beviljade en utökning av jägmästarkursen från 
30 till 37 elever. Således såg man ett ökat behov framöver av utbildade 
skogliga befattningshavare i landets nordligaste delar.

DET NÄMNS INTE MYCKET OM HUR KRIGET i omvärlden påverkade den  
skogliga sektorn. Kanske därför att det vid det här laget pågått under 
flera år. Dock pekar Henrik Carbonnier i tidningen Skogen på att Do-
mänstyrelsens förordande av en riksskogstaxering borde kommit  
före kriget. Då skulle situationen i Sveriges skogar varit känd och det 
varit möjligt att se hur mycket avverkning som kunnat utföras utan  
att skogstillståndet försämrades. Under rådande högkonjunktur önskade 
flertalet markägare avverka för att tillgodogöra sig de ökade vinsterna. 
Carbonnier var orolig för skogarnas tillstånd. Han hade hellre sett att 
dessa vinster investerats till ”skogarnas fromma” genom att förbättra 
skogsvården, öka dikningsinsatserna, rusta nya och äldre transport- 
leder och att bygga skogsarbetarbostäder.  

Hur skogssektorn reagerade när världskriget tog slut året därefter  
får vi återkomma till vid senare tillfälle.
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de flesta står kvar än  
idag. Här Brittgården  
i Arvidsjaur.  
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Så började det … 

Skogsdagarna 3–5 maj 1917  

DE HÄR DAGARNA SAMLADES SKOGSMÄN från hela landet till Stockholm 
för att delta i det som kom att bli den första Skogsveckan, idag Skogs-
näringsveckan. Det var Svenska Skogsvårdsföreningen som beslutat att 
genomföra ett separat event för sina medlemmar istället för att, som 
tidigare, ses vid den årliga Lantbruksveckan. Skälet var att Skogshögs- 
kolans och Statens Skogsförsöksanstalts nya byggnader vid Experi- 
mentalfältet nu stod klara att invigas. 

Skogsvårdsföreningens möte genomfördes i KFUM:s lokaler på  
Birger Jarlsgatan där professorerna Gunnar Andersson och Rutger 
Sernander föreläste om världens barrskogstillgångar och om naturskydd 
och skogsvård. Öppningstalare var före detta statsministern, men just 
detta år utrikesministern, Arvid Lindman.

EFTER LUNCH GICK SKOGSMÄNNEN tvärs över gatan till Engelbrektsplan  
där ett extratåg med destination Experimentalfältet väntade. Den  
högtidliga invigningen av de nya byggnaderna förrättades efter veder-
börlig studentsång av kungen, Gustaf V. 

Det är intressant att notera att man i programmet med fetstil på- 
mindes om att medföra ”brödkort” till kvällens högtidsmiddag på Grand 
Hotel. 1917 var ju ett krisår och bröd var sedan i början av januari  
ransonerat – vilket också tydligen gällde vid sådana här tillfällen.

Under resten av veckan genomförde ett antal andra skogliga för-
eningar separata möten, bland annat Svenska Skogvaktareförbundet, 
Sveriges Kronojägareförbund, De extra jägmästarnas förbund och  
Svenska Forstmästareförbundet med flera. Värt att observera i pro- 
grammet är att också Svenska Naturskyddsföreningen deltog i denna 
den första skogsveckan. 

Skogshögskolans nya 
byggnad vid nuvarande 
Frescati invigdes av  
kung Gustaf V under  
den första skogsveckan. 
Mediabanken SLU. 
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