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EKFRÄMJANDETS EXKURSION 1986
Ame Mirton

Ett 70-tal deltagare hade mött upp till årets
exkursion i norra Hallands natursköna trak¬
ter. Skogsvårdsstyrelsen i Hallands län var
exkursionsvärd under ledning av länsjägmästare STEN WENNBERG och skogsvårdschef ÅKE ANDERSSON. Därtill ha¬
de Skogssällskapets förre VD, TORE
SVENSSON inbjudit Ekfrämjandet att be¬
söka hans exklusiva fastighet, Årenäs, vid
sjön Lygnern.

ÅRENÄS
Efter samling i Varberg förflyttades deltagarna med buss till Årenäs, där ordföranden, GUNNAR ALMGREN, i strålande
brittsommarväder kunde hälsa deltagarna
välkomna. Han påminde bl a om att Ek¬
främjandets verksamhet numera även om¬
fattar andra ädla lövträd än ek och att detta
påverkat årets exkursionsprogram.
Länsjägmästare STEN WENNBERG in¬
ledde med en beskrivning av Hallands
12 000 ha ädellövskogar och de förutsätt¬
ningar i form av svaga marker, oskötta be¬
stånd och bristande kunskaper i ädellövskogsskötsel som ofta är en realitet. Han be¬
rörde även de bidragsmöjligheter som
tillskapats för att i första hand stimulera de
kostsammma men nödvändiga föryngringsåtgärderna. Med nuvarande tillgång
på bidragsmedel bedömde han det trots
allt angelägnare att satsa på rönn och gall¬
ring i ädellövskog än att riskera misslyckade
föryngringar.
Så kunde äntligen exkursionsvärden,
TORE SVENSSON, hälsa välkommen till
fastigheten Årenäs och med sprudlande
engagement och sakkunnighet berätta om
dess öden, såväl före som efter tillträdet
I960. För bara en trädgeneration sedan var

Arenas, likt många andra fastigheter i trak¬
ödslig ljunghed som genom ett
oförklarligt naturens under omvandlades
till fullslutna skogsbestånd med ek som hu¬
vudträdslag. Av fastighetens areal, ca40ha,
klassas idag inte mindre än 2/3 som ädel
lövskog. För TORE SVENSSON framstod
Årenäs, vid tiden for förvärvet, med sitt ef¬
tersatta skogstillstånd och sina igenväxande
ängsmarker, som den idealiska platsen att
förverkliga sina egna idéer om ett naturvårdsinriktat skogsbruk. Inte ens besvär än¬
da upp till dåvarande Kungl Maj:t kunde
hejda honom. Med en beundransvärd ar¬
betsinsats egenhändigt och med fyra ras¬
ka söners bistånd har sedan Årenäs under TORE SVENSSONs innehav förvand¬
lats till en välvårdad experimentfastighet av
unikt slag.
ten, en

—

—

FRISTÄLLDA EKAR
Under en välregisserad fältvandring pre¬
senterades en mängd teorier och åtgärder
som inte alltid accepterades av det intresse¬
rade auditoriet. I egenskap av ansvarig
markvärd avväpnade TORE SVENSSON
skickligt alla eventuella påhopp med moti¬
veringen att Ekfrämjandets experter just in¬
bjudits bl a i syfte att tillföra förvaltaren yt¬
terligare kunskap i ämnet ädellövskogsskötsel. Redan i promenadens inledning ut¬
tryckte ERIK STÅÅL med sedvanlig pondus
och utan förskönande omskrivningar sin
besvikelse över att ”förskräckliga” eköverståndare lämnats kvar och friställts. De
borde i stället ha avvecklats till förmån för
gruppvis framröjda ekplantor med spon¬
av dokumenterat
tant invandrande gran
god genotyp som utfyllnad. Senare pas¬
serades ett snart 90-årigt ekbestånd bo-

—

—

—
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andra sidan inte heller kunde hindras att
eventuellt med
plantera gran
5:3-bidrag.

nitet Ek 30 i den branta sluttningen mot
sjön Lygnern. Här ansåg ERIK STÅÅL där¬
emot att man mycket väl kunde skapa mag¬
nifika ekbestånd genom att ”sätta kronor”
på ekarna dvs snarast hjälpa huvud¬

SEVÄRDHETER

stammarna.

Vid den strategiskt belägna privatbostaden
med hänförande utsikt över sjön Lygnern
gjorde sällskapet halt och förfriskades ge¬
nom värdfamiljens omtänksamhet med vin
och hembakade struvor. Under tiden före¬
visade TORE SVENSSON med inlevelse
några av platsens sevärdheter bl a hassel
med brhdiameter 23 cm, ”korsning” mellan
björk och kaprifol, ovanligt storvuxen kan¬
tarell sk ”becquerel”, samt egenhändigt
konstruerade kvistsågar i olika utföranden.

GAMMAL BJÖRK

I ett äldre björkbestånd med hasselunderväxt på mycket god mark ville markägaren
ha råd om lämpligaste åtgärden. LEN¬
NART NORDSTROM och ERIK STEN¬
STRÖM föreslog avveckling och byte till ek
med hänsyn till det goda marktillståndet
men också på grund av att viss ekföryngring
redan var etablerad. OVE GUSTAVSSON
hävdade att det var en hederssak att bevara
nuvarande bestånd även om det inte pro¬
ducerade så mycket. Skogsvårdslagens före¬
trädare ansåg att markägaren inte kunde
tvingas att ta ner beståndet men att han å

PREMIERING
Tack vare exkursionsvärdens omtänksamhet
och goda kontakter med lämpliga sponso¬
rer kunde några väl förtjänta deltagare pre-
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Ekfrämjandets ordförande, Gunnar Almgren, omgiven av Sven Eriksson och Tore Svensson
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mieras. Under parollen ”så går det när man
inte använder Sandvik kvistsågar” tilldela¬
des LENNART NORDSTRÖM en sådan,
liksom även ERIK STÅÅL för ”oförbrännerlig debattglädje” och OVE GUSTAVSSON
för ”uttalad kärlek till trädslaget ek”.
GUNNAR ALMGREN och STEN WENN¬
BERG belönades med toppsaxar för ”oför¬
ställd uppskattning av marktjänsten”.

TRÄDSLAGSVAL
En 1000 meter lång, projekterad, ensidig
ek-allé förde oss sedan till slutpunkten på
Årenäs, en självföryngring i drygt mans¬
höjd med 8 450 stammar/ha fördelade på
tall (1 025), gran (1 550), björk (950), ek
(2 300), asp (175), sälg (775), rönn (675)
och hassel (1000). För ek-entusiasten en
möjlighet att från grunden forma ett ekbe¬
stånd med hjälp av busksax och sekatör
det senare för att frisera dubbeltoppar
men enligt ERIK STÅÅL ännu 10 år för ti¬
digt att välja huvudstammar.

——

BOKFÖRYNGRING

flesta bokexperterna föredrog

att vänta
några år.
I den del av det ursprungliga bokbestån¬
det som fortfarande fanns kvar ställdes frå¬
gan hur detta skulle avvecklas och föryng¬
ras. GUNNAR ALMGREN hävdade att det

mycket goda marktillståndet möjliggjorde
spontan föryngring genom successiv utök¬

—

ning av befintliga luckor i beståndet
eventuellt utan markberedning. ERIK
THAM betonade att man därvid måste vara
mycket aktsam om brynen för att inte den
vägen släppa in oönskad markvegetation.

TILL HAVS
När bok-diskussionen rundats av förde oss
bussarna åter till Varberg och Grenå-farjan
för gemensam middag i den engelska mat¬
salen och några timmars vila på ett stillsamt
Kattegatt. Efter en kort, och för flertalet
omedveten, visit i broderlandet Danmark
kunde vi följande morgon utan betänklig¬
heter passera den obemannade tullkontrol¬
len på väg mot nya intressanta exkursionsmål.

m,

Första dagen avslutades på fastigheten Gåsevadholm vid Gäddevik med bokföryngringsfrågor. Första gången i Ekfrämjandets
historia! Markägaren, friherre NICLAS SIL
VERSCHIÖLD och hans förvaltningsperso¬
nal tog emot och orienterade om de skogli¬
ga förhållandena på fastigheten som sam¬
förvaltas med det större innehavet, Koberg,
tillsammans ca 7 000 ha skogsmark.

Efter stormfällning i ett äldre bokbestånd
inleddes självföryngring 1974. Markbered¬
ning utfördes med häst-harv. Enligt ÅKE
ANDERSSON var detta en av de få lyckade
bokföryngringama i länet från 1974 års ol¬
lonfall. Vid röjningar 1981 och 1986 avlägs¬
nades 6000 björkar/ha. Nu återstod en
björkskärm med ca 1 000 stammar/ha och
därunder ca 3 500 bokplantor.
Var detta en godtagbar bokföryngring?
Ja, antalet bokplantor ansågs tillräckligt,
medan det däremot fanns olika åsikter om
i vilken takt skärmen skulle avvecklas. De
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FÖR SEN EK-GALLRING
I Unnebo inspekterades ett 110-årigt druvekbestånd i en brant sluttning. Antalet hu¬
vudstammar var 92 per ha, men borde en¬
ligt ERIK STÅÅL med rätt skötsel ha varit
55. Som så ofta i äldre ekskogar hade man
här kommit in alldeles för sent med gall¬
ringarna och i efterhand tvingats göra bästa
möjliga av situationen, dvs friställa hu¬
vudstammarna försiktigt för att undvika
vattenskottsbildning. Enligt markägaren,
ANDERS OLSSON, gjordes ett rejält uttag
av grov björk först i början av 50-talet. Där¬
av den tidigare svaga diameterutvecklingen
på eken.
Diskussionen kom i hög grad att handla
om prroblemet med vattenskott. ERIK
STÅAL, menade att putsning av vattenskott
varje år, sk ”rakning”, klarar kvalitetsnor¬
merna för fanér, medan trätobrodern ING¬
VAR SVENSSON envist hävdade att denna
åtgärd inte hjälper mot nedklassning.
GÖSTA LIND framhöll att svensk ek inte är
aktuell som fanér i kontorsmöbler. Möbel-
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industrin vill ha ljus, grov ck för att kunna
anpassa sin produktion till modeväxlingar i
branschen. För närvarande är ljus ek på mo¬
det. Den kan vid behov tonas mörk med
enkla metoder. Mörkt ek-virke är däremot
svårare att förändra.

VÄGRAT TRÄDSLAGSBYTE
På fastigheten Vik i Skällinge presenterades
aktuellt ärende enligt ädellövskogslagen. Markägaren, HENRY IVARSSON, be¬
gärde 1985 hos länsstyrelsen att få slutavverka ett mindre ekbestånd på svag mark i
en västsluttning mot gårdens åkermark.
Han ville i stället plantera tall högst upp i
ett

sluttningen och björk mot åkern.
Skogsvårdsstyrelsen tillstyrkte markäga¬
rens förslag, medan länsstyrelsen avslog
hans begäran om trädslagsbyte. Skälen för
avslag var enligt länsstyrelsens represen¬
tant, PER-MAGNUS ÅHREN, att man är
allmänt restriktiv till att minska
ädellövskogsarealen i Hallands län samt att
man i det här fallet även värnade om att be¬
vara landskapsbilden, faunan och floran.
Eftersom markägaren inte besvärade sig
över beslutet lever ekbeståndet vidare och i
stället utfördes en gallring under vintern
1985/86. Denna åtgärd väckte emellertid
endast förstrött intresse bland exkursionsdeltagarna. Debatten koncentrerades i stäl¬
let till länsstyrelsebeslutet. Flertalet skogli¬
ga företrädare uttalade sig i fördömande or¬
dalag och ansåg att det var orimligt att
kvarhålla ett ekbestånd på så svag mark.
Motiven för länsstyrelsens beslut ansågs
alltför vaga och oacceptabla. SVEN SAN¬
DELL hotade tom med att inte lämna plat¬
sen förrän han fått klart besked om den kor¬
rekta åtgärden. Ett par inlägg stöttade ändå
länsstyrelsen med motiveringen att ädel¬
lövskog i viss utsträckning bör bevaras även
på mager mark av bl a ekologiska skäl.

BLANDBESTÅND EK/BOK
Värden pä Arenas, Tore Svensson
6

Sedan lunch och årsmöte avhållits på Åkul¬
la Friluftsgård fortsatte exkursionen på fas-

tigheten Åkulla, som 1957 inköptes av
skogsvårdsstyrelsen i Hallands län. Med sina 220 ha skogsmark, varav 40 ha ädellövskog, var den ursprungligen ämnad att bli
skogsbruksskola. I dag finns på Åkulla bl a
flera skogliga försök.
I ett 90-årigt biandbestånd ek/bok på
medelgod mark ställdes frågan om det var
rätt att satsa på eken? Ett rappt ”ja” från
SVEN ERIKSSON förblev oemotsagt. Det
var betydligt svårare att enas om hur hårt
man skulle våga frihugga kring ekstammarna utan att få vattenskott. INGVAR
SVENSSON ville plocka bort stora bokar
vart 10:e år medan ERIK STÅÅL föredrog

att ta hårt kring

ekhuvudstammarna

vart

3:e år men alltid ha ”barkspaden” till reds
mot ”överraskningar”. För säkerhets skull
påminde ERIK THAM om de gamla visdomsorden ”ingen kan sköta ek och bok
ihop”. Att de utvalda ekkronorna hela tidnc måstcg«
,var man ändå avslut'
ningsvls fullständigt overens on,.
På randen av en gammal varggrop upp¬
löstes årets exkursion och ordföranden,
GUNNAR ALMGREN, tackade värdarna
vid skogsvårdsstyrelsen i Hallands län,
STEN WENNBERG och ÅKE ANDERSSON, genom att överlämna ERIK STÅÅLS
nyutkomna bok om ekskogsskötsel.
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ÅRSTAL I TRÆ
Thomas Seip Bartholin

Dendrokronologi eller årringdatering er en hos eg og en kurve over deres bredevariation
enkel naturvidenskabelig metode, som gi¬ se på figur 2.
Nu er naturen umiddelbart ikke så en¬
ver en nøjagtig datering af et træs fæld¬
ningsår. Metoden er enkel, fordiden bygger kel. Hvert træ er et individ, som tilpasser sig
på direkte målelige værdier og resultatet er sine egne levevilkår og ikke fuldstændig en
et enten eller. Dens anvendelse kræver dog overordnet model. Derfor er ligheden mel¬
praktisk erfaring og tilgang til avanceret lem kurver fra 2 samtidigt fældede træer ik¬
måleudstyr og computerudrustning, fordi ke altid så let at se. I praksis er det faktisk så¬
resultaterne forudsætter analyser af et me¬ dan, at et enkelt træ eller en tømmerstok
kun sjældent lader sig datere, selv mod nok
get omfattende talmateriale.
En teoretisk forudsætning for metodens så god en grundkurve. For at kunne datere
anvendelse er, at træer af samme art, som et objekt, for eksempel en tagstol over et kor
vokser i samme område, udvikler samme i en kirke, må der udtages mange prøver fra
årringforløb i den periode, hvori de begge forskellige tømmerstokke, som er anbragt i
har vokset. Årstal kan knyttes til årringene, tagstolen på samme tid. 10 prøver er et nor¬
når fældningstidspunktet er kendt, som for malt mindste antal og de skal også indehol¬
eksempel hos træer, som fældes i skoven i de mindst 100 årringe hver. Fbrst da kan
dag. Her er årringen under barken den sidst man være nogenlunde sikker på at finde
dannede og kan derfor umiddelbart date¬ prøver, som ved en indbyrdes sammenlig¬
res. Og det kan alle de foregående årringe ning viser sig at have vokset såpas ensartet,
også ved ganske enkelt at tælle sig tilbage. at ligheder mellem deres årringforløb kan
Måles bredden af årringene og tegnes en påvises. En afgørelse af om sikker lighed er
kurve over deres variation fra år til år, fås et tilstede sker ved visuel sammenligning af
billede af hvordan gode og dårlige år varie¬ kurver over variationer i hver enkelt prøves
rer i et for perioden karakteristisk mønster. årringudvikling, suppleret med matema¬
Dette ”billede” kan genfindes hos et andet tiske beregninger.Jo flere samtidige prøver,
træ, som også har vokset i den pågældende der kan påvises i en konstruktionsenhed, jo
periode, ikke nødvendigvis den hele. Den lettere vil det være at få en sikker indpas¬
sammenfaldende perioden kan bestemmes ning på en dendrokronologisk grundkurve.
ved sammenligning af de 2 træers årring¬ Ofte kan denne indpasning først ske efter
kurver, idet man forsøger at genfinde pe¬ sammenregning af de samtidige prøver fra
riodens karakteristiske mønster hos dem konstruktionsenheden til en middelkurve
begge. Da denne sammenpasning er enty¬ af disse, som kan borteliminere enkeltprø¬
dig, kan årstal helt sikkert overføres fra en vernes individuelle afvigelser.
årringserie til en anden.
Vedanatomisk Laboratorium ved Lunds
Dette enkle princip for datering og der¬ Universitet begyndte sit udviklingsarbejde
med opbygning af lange årringserier eller i 1973 og har nu et landsdækkende net af
grundkurver til et fortsat dateringsarbejde dendrokronologiske grundkurver opbygget
såvel på eg, ( Quercus sp.) som på fyr, (Pinus
er gengivet i en forenklet model, figur 1.
Et eksempel på udseendet af årringene si/vestris ), de to vigtigste træarter, som an8
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Figur 1. Princippet for dendrokronologisk datering. (Tegning: Christina Borstam, efter ide fra Eckstein, Mathieu og Auch, 1972.)

vendes til bygningskonstruktioner her i lan¬
det. Eg mod syd og fyr mod nord. Figur 3 vi¬
ser de dendrokronologiske grundkurvers
geografiske rækkevidde og deres kronolo¬
giske længde, som et resultat af udviklings¬
arbejdet indtil i dag. Disse hovedkronolo¬
gier er sammenstillede af en lang række
mindre og mere lokale grundkurver hvori
indgår over 10.000 prøver med langt over
1.000.000 årringe. Arbejdet hermed har ik¬
ke været uden problemer. Det er således
først i de seneste år lykkedes at få et tilstræk¬
keligt godt prøvemateriale, så grundkurver¬
ne har kunnet udbygges gennem 1300-tallet, en periode, hvor der over hele landet
har været meget lille byggeaktivitet.
Der skal i det følgende gennemgås nogle
eksempler på opnåede resultater, dels fra
samarbejdsopgaver med arkæologer, hvor
prøver fra udgravninger er blevet undersøg¬
te, dels fra samarbejde med historikere,
hvor prøver, udboret fra gamle bygninger er
blevet undersøgte.
Da arbejdet påbegyndtes i 197 3 koncent¬
rerede det sig om de mange fund af kister,
stavkirker og andet fra det tidlig¬
middelalderlige Lund og deres absolutte
datering og det burde have været en en-

—

KERNE

\
M

M

■

\

kel sag, da der jo i Skåne findes så mange,
såkaldte ”1000-årige” egetræer.
Desværre skulle det vise sig, at det ikke
rigtig forholdt sig sådan med disse træers
alder. Det var faktisk vanskeligt at finde
egetræer, som var over 300 år gamle, næsten
uanset hvor store de var. Så måske var det
godt, at de fleste af disse træer var hule, så
man stadig har mulighed for at diskutere
deres alder. Det kan dog fastslås, at de ælds¬
te årringe, som hidtil er registreret i en le¬
vende eg, findes i ”Fulltofta-eken”, som
vokser i en lille skov mellem Fulltofta Kirke
og östra Ringsjön i Skåne. Træet er godt
nok hult, men ikke mere, end at den in¬
derste, målelige årring kunne ses at være
dannet i år 1560. Det må derfor være spiret
frem engang i 1400-tallet.
Der måtte derfor mange undersøgelser af
gamle kirker og slotte til, før egekronologi¬
en kunne føres så langt tilbage, som til at
datere det ældste Lund fra 1000-tallet.
I mellemtiden var de arkæologiske prø¬
ver fra Lund blevet analyseret og i første om¬
gang dateret relativt i forhold hinanden.
Denne relative kronologi kunne passes fint
ind i den hidtidige tidsfølge, som man hav¬
de for Lunds tidlige udvikling via de arkæo-
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Figur 2. Udsnit af egestammeskive med tilhørende kurve over årringbreddeme.
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logiske erfaringer. Ret hurtigt kunne denne
”flydende” kronologi dog årstaldateres,
idet den kunne synkroniseres med en abso¬
lut kronologi for Nordtyskland og det gamle Hedeby ved Slesvig. Hermed rykkede de
ældste dateringer fra Lund tilbage til ca år
1000, og da det drejer sig om kister på en
kirkegård, betyder det, at byen må være
grundlagt før år 1000.
Figur 4 viser et eksempel på dateringer af
kister fra Sankt Stefans kirkegård og af kir¬
ken, som er opført at træ, som er fældet i
vinterhalvåret 1049-50. Så sikker en date¬
ring har det ikke været muligt at opnå for
kisternes vedkommende, fordi de fleste
manglede de yderste årringe i de egeplan¬
ker, som de var bygget af. Yderst, under bar¬
ken, i en ret smal, normalt lysere zone, be¬
står egeveddet jo af splint, ved som rådner
let og derfor ofte er forsvundet i det arkæo¬
logiske materiale, er hugget bort eller ædt
af insekter. Splinten indeholder i gennem¬
snit 20 årringe. Findes der kun rester af
splinten bevaret kan vi derfor komme frem
til fældningsåret (med en usikkerhed på + /5 år) ved at addere 20 år til yderste årring
i kerneveddet. Findes slet ingen splint, er
fældningsåret mindst 20 år senere end års¬
tallet på den yderstc ting i kerneveddet, (fi¬
gur 2).
Da Lund blev grundlagt, havde man i by¬
ens nærhed en skov, som tilsyneladende
havde stået helt urørt i 4-500 år, og som der¬
for gav det bedst tænkelige materiale til kis¬
teplanker og stavkirker: Retvoksede ege
med smalle årringe og små knaster. Og ne¬
top i denne form for ”urskov” kunne træer¬
ne blive gamle. De stod meget tæt og ud¬
viklede derfor en meget lille krone, med
små grene, som ikke så let brækker af, med
farlige sår til følge. Dette antages netop at
være årsagen til at ”1000-årige” ege ikke
findes i dag. Når ege vokser frit, udvikler de
samtidig en meget stor krone, med store og
tunge sidegrene. Brækker en sådan gren af
i et uvejr, bliver der et stort, åbent sår, som
ikke kan nå at blive overvokset, inden råd¬
denskab begynder at brede sig, så træet ef¬

ter relativt få år går sin undergang i møde.
Fundene fra Lund kunne takket være disse
gamle træer føre årringkurven tilbage til

AD 578.
Hammarlunda kirke ved Kävlingeån er
et eksempel på de mange forskellige objek¬
ter, som er undersøgte i Skåne og Blekinge
med henblik på opbygningen af egekrono¬
logien for Sydsverige, fordi denne kirkes
tagstol er enestående i sin opbygning med
træ fra mange forskellige perioder i kirkens
historie. Der findes således i tagstolen træ
fra:
Rester af en stavkirke fra ca 1065
Den oprindelige tagstol i stenkirken
fra ca 1115
Reparationer fra ca 1130
Ombygning i forbindelse med indsatning af hvælvinger ca 1415
Reparationer fra ca 1480
Reparationer fra ca 1685
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Figur 3- De dendrokronologiske grundkur¬
vers længde og rækkevidde.
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Skåne, Blekinge og Vestkysten er jo den del
af landet, hvor der findes mest eg. Der
fandtes også meget eg på Gotland, hvorfra
rester af Sproge stavkirke er dateret, men
her afløstes den ret tidligt af fyr til kirke- og
husbyggeri. Det samme gælder den øvrige
del af landet, hvor eg kan vokse naturligt.
Egen skulle gemmes til andre, vigtigere for¬
mål, for eksempel skibsbyggeri. Eg fra ud¬
gravningerne i Stockholm og Uppsala er ik¬
ke hyppigt forekommende, men kan, efter¬
hånden som lokalt materiale samles,
dateres, for en stor del, direkte på kronolo¬
gien fra Skåne-Blekinge.
Prøver fra en båd, udgravet i Stockholm
og dateret til 1548, viser så god overens¬
stemmende med grundkurven for det syd¬
vestligste Skåne, at båden kun kan være
bygget her (eller måske i den øsdige del af
Danmark, som også må forventes at have
stor lighed med Skåne). Det viser, at dendrokronologi også kan benyttes til at fortælle
hvor, træet har vokset.
Den svenske egetræskronologi går i dag
tilbage til AD 578 og det vil sikkert være

vanskeligt at få den ført yderligere tilbage i
tiden, dels findes der ikke bygninger, som
indeholder ældre tømmer, dels er der få
chancer for, at ældre materiale skal kunne
fremkomme fra udgravninger. Et eksempel
herpå skal dog medtages, men her er fun¬
dene til gengæld ca 5000 år gamle, bestemt
ved kulstof-14 datering. Det er Alvastra Pålbyggnad ved Vättern og Tåkern i Östergöt¬
land, som blev udgravet i årene 1976-80.
Uden at kunne tilknyttes en fast dendrokronologisk skala, har dendrokronologien
kunnet give meget detaillerede informatio¬
ner om dette stenalderanlægs fremkomst
og udvikling.
Idet man udgår fra et O-år, fås følgende pe¬
rioder for træfældning:
Høst-vinter
år 0 1
Høst-vinter
år 2 3
Vinter-vår
år 10 11
Vinter
år 11 12
Vår-sommer
år 15
år 16 17
Vinter
Vår-sommer
år 17
Vår
år 18
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Figur 4. Absolutte dendrokronologiske dateringer fra det gamle Lund.
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Desuden er der et fåtal pæle, som er fældet
ca 25 år senere, i de relative år 40-42.
Hver af disse træfældningsfaser er fulgt
op af en helt specifik anvendelse af det på¬
gældende tømmer i pålbyggnaden og viser
et helt uventet, kort udvMngsforløb. End¬
videre afslører undersøgelsen, at det er
samme unge skov, som stenaldermanden
hver gang har vendt tilbage til. Den er ca 30
år gammel første gang han kommer og ca
70 år sidste gang. De næsten 1000 pæle i an¬
lægget viser også hvordan, stenalderman¬
den har anvendt sin økse; han har behersket
teknikken til fuldkommenhed.
Den store nøjagtighed i ovennævnte da¬
teringer fra Alvastra Pålbyggnad med år- og
årstidsangivelse er opnået fordi pælene har
været så velbevarede i mosen, at selv barken

var intakt, så mikroskopiske undersøgelser
af de yderste cellers udviklingsstadium i år¬
ringen lige under barken, ved vækstlaget,
har været mulig.
Mange tanker kan man gøre sig omkring
dateringerne af gamle tømmerhuse, som er
fremkommet i et endnu ikke afsluttet pro¬
jekt i Dalarna. Her må vi konstatere, efter
ihærdig søgen blandt de huse, som opfattes
som de ældste, at huse ældre end 700 år har
vi endnu ikke fundet. Det ældste er tiende¬
laden i Älvdalen, det er samtidig det smuk¬
keste og det mest velbevarede. Det er byg¬
get at tømmer, som er fældet vinteren

1285-6.
Hidtil er 58 huse fra middelalderen i Da¬
larna blevet dateret og de fordeler sig til 2
klart adskildte tidsperioder: 30 huse til pe¬
rioden 1285-1369 og 28 til perioden 1467-

1550. Ingen i de mellemliggende 100 år.
Samtidig er der en tendens til, at de huse,
som bygges i den senere periode, opføres af
tømmer, som synes at komme fra en meget
ensartet skov, som er fremvokset omkring
1350, da digerdøden hærgede og måske
lagde mange gårde øde, så deres marker
kunne springe i skov. Disse lavkonjunkturer
kan, som tidligere nævnt, måske også spo¬
res i Sydskandinavien, hvor der overalt har
været problemer med at finde egetræ fra

denne periode til udbygningen av grundkur¬
ven tilbage til den trærige tid i tidlig mid¬
delalder. I den tidlige middelalder sker der
overalt en voldsom byekspansion. Vigtige
informationer omkring dette forsøger vi i
øjeblikket at få frem i Söderköping, hvor
igangværende udgravninger bringer store
mængder træ for dagen. Træet indgår i kon¬
centrerede fund i velafgrænsede stratigra¬
fiske lag og har derfor en meget stor mulig¬
hed for at kunne dateres, idet vi allerede på
tidligere, men mere spredte fund, har op¬
bygget en lokal kronologi for hele den aktu¬
elle tidsperiode.
Der kan også påvises stor dendrokronologisk lighed mellem forskellige kronologi¬
er af fyr fra hele det mellemsvenske områ¬
de, således at hidtil ikke undersøgte lokali¬
teter herfra med stor sandsynlighed kan
forventes at kunne dateres.
Lighed med laboratoriets hidtil længste
dendrokronologiske serie fra det nordlige
Lappland er dog endnu ikke påvist. Denne
serie dækker hvert år tilbage til AD 402, og
den er godt på vej til at blive 7 500 år lang;
det er ihvertfald projektets målsætning. Og
dette er måske ikke umuligt, fordi fyrren i
Lappland bliver gammel, over 600 år er på¬
vist; også i de træer, som væltede i vikingeti¬
den og som sine steder stadig ligger på jor¬
den, kan vi finde så mange årringe. I de små
søer i området, det er ved østendén af Torneträsk, ligger der endnu ældre træer, fuldt
synlige fra søbredden, som gør, at vor mål¬
sætning ikke er urealistisk. De indgår nem¬
lig i en serie relative kronologier, hvis alder
er fastlagt ved hjælp af kulstof-14 datering¬
er, som viser en fin tidsmæssig spredning
over de seneste 7 500 år.
Formålet med dette ”langtidsprojekt” er
at udnytte den høje korrelation, som er
mellem bredden på træernes årringe i dette
marginalområde for deres vækst, og klima¬
et, sommertemperaturen. Derfor kan år¬
ringkurven omsættes til et udtryk for, hvor¬
dan klimaet har været og måske også hvorForts sid 30
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MIN ÅRSTIDSSPEGEL

Gunnar Brusewitz
”Ingen borde få begravas på kyrkogård i Sverige, som icke
kunde visa sig hava uppdrivit trän, åtminstone en million.”
(Per Tham till Dagsnås 1785)

För många år sedan hände det sig att jag
köpte ett sommartorp i en vacker trakt av
Roslagen. I slänten ner mot sockenvägen
stod en ståtlig ek, torpets självklara
vårdträd.
Den var visserligen ingen åldring, mätt
med ekars mått. Vid sidan av patriarker
som Rumskulla-eken och Tusenåraeken på
Särö var den en osnuten barnunge. Min för¬
måga att bestämma ekars ålder är inget att
skryta med men när jag jämförde min ek
med den berömda ekallé som bevisligen
planterades av Arvid Horn på Ekebyhohn i
grannskapet på 1720-talet så vågade jag
med viss säkerhet gissa att min ek var av un¬
gefär samma årgång eller kanske något
äldre.
Den bör i vart fall ha varit en frisk och fro¬
dig telning 1725 då några unga karlar här
från byn drog ut för att tillsammans med
Roslags kompani skrämma de härjande rys¬
sarna på flykten. Det berättas att när den
svenska styrkan nått fram till Rumpbacken
i Elmsta gård såg man hur fienden just hade
antänt en väderkvarn borta i Mälby rusthåll, men vid blotta anblicken av de ilskna
upplänningarna tog de sin reträtt direkt till
galärerna som låg för ankar nere vid havssi¬
dan. Arga rospiggar är än i dag inget att le¬
ka med.
Ja, vad har inte eken sett av lycka och
elände under seklernas gång!
Kanske inte minst det senare. Socknen
var fattig och i ”Upplands beskrivning”
1785 nämns bygden bara i förbigående som
en ”fattig och mager trakt vars befolkning
huvudsakligen lever av ristäkt”.
14

Hur klarade man oåret 1833 då våren var
försommaren glödande het och
rcgnlös? Det var en stor olycka eftersom
också det föregående året varit besvärligt
med nattfrost i maj och juni, regn i råg¬
blommen och för övrigt över hela skördeti¬
den. En stor del, av säden- blev omöjlig att
bärga, resten vattenskadades och förstör¬
des. Det fanns inte ett korn kvar till utsädet
när våren kom.
Brukspatron Pehr Adolf Tamm på Öster¬
by berättade om denna svåra hemsökelse då
vårlanden var osådda emedan det fanns in¬
tet att så, och hästar, kor och far dog hopetals av svält.
Att frälseekarna klarade sig är väl inte så
konstigt men detta var ju en vanlig bondek
som väl åtminstone någon gång borde ha
frestat sin ägare att sälja den som skeppstimmer. Det låg mycket pengar i ett sådant
här präktigt träd. Men kanske hade man re¬
spekt för dess storlek och skönhet?
torr och

Bara någon vecka efter det jag övertagit
lagfarten på Fågelsången gjorde jag en inspektionstur runt domänerna. Hunnen till
eken på denna visserligen inte särskilt an¬
strängande men angenäma och uppfriskan¬
de promenad, upptäckte jag en smal trävit
käpp nerborrad i myllan på hinsidan av trä¬
dets fot.Jag hade inte sett den där förut och
undrade i min oskuld hur den kunnat ham¬
na där alldeles av sig själv. Så fick jag se en
till, så ytterligare ett par i rät linje med nå¬
got tjugotal meters mellanrum, och plöts¬
ligt stod hela sammanhanget klart för mig i
all dess ohygglighet:

vad skulle jag nu kunna göra för att avstyra
detta gruvliga projekt? För min inre syn såg
jag exproprieringshot, iskallt leende vägexperter och trafiksakkunniga av tusen slag.
Ändlösa Kafkarättegångar där ingen rättvi¬
sa var att vänta.
Till all lycka och av en ren slump rädda¬
des eken. En massa fyllnadsmaterial hade
oväntat erbjudit sig i närheten och något
ljushuvud kom på att svackan kunde fyllas
igen med detta. Det skulle visserligen bli
både enklare och billigare men man beslöt
sig ändå för det alternativet.
Nu fick jag aldrig tillfälle att läsa ett visst
stycke ur Ovidii ”Metamorfoser” för den
ansvarige vägmästaren, och det kanske var
lika gott. Han skulle säkert bara ryckt på ax¬
larna om jag deklamerat några rader ur åt¬
tonde boken som handlar om Erisicthon,
en ogudaktig herre som gav sig till att hug¬
ga ner en ek ”ofantligt stor, ofanteligt
gammal”.
Olyckligtvis var den dessutom helgad åt

Hundra meter utanför tomtgränsen, på
andra sidan herrgårdens potatisåker, gick
landsvägen och nu var det tydligt att vägen
skulle läggas om för att få bort en trafiktckniskt besvärlig svacka strax före ett vägskäl
lite längre bort!
Under den gångna veckan hade lantmä¬
tare stövlat omkring på min mark och dra¬
git upp linjerna för denna nya vägsträckning. På vägstyrelsens plankontor hade dra¬
gits okänsliga pennstreck och ingen hade
ägnat en tanke åt en gammal ek eller en
nybliven markägares hopp om att få betrak¬
tas som herre på sin egen täppa.
Det är ingen överdrift att säga att jag kän¬
de mig både nedstämd och kränkt. Och
dessutom totalt döv för allt eventuellt tal
om att ökad trafiksäkerhet borde anses vik¬
tigare än tillfredsställandet av privatperso¬
ners egoistiska krav på romantiska ekar.
Jag upptäckte att jag redan efter ett par
korta besök var så fäst vid eken att de kunde
liknas vid ett personligt förhållande. Och
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Ceres och hennes hämnd blev i särklass en
av de hemskaste i den föga sentimentala
antika sagodiktningen. Trädskändaren fick
till straff att ständigt plägas av en gnagande
hunger och hans slutliga öde bör vara en
varning till alla som ger sig på gamla fina
träd: Han äter och äter men bhr allt mer
glupande hungrig och till sist återstår det
oundvikliga. När allt ätbart är förtärt,
"Började han att taga till kost med

blodiga händer
Egna lemmar och föda sin kropp med
kroppens förminskning."
För antikens folk var eken själva livsträdet
i vilket de såg människosläktets första möd¬
rar som matade sina barn med ollon.
Människan = eken, det är en sant poetisk
bild. Utsträckande sina armar och med kro¬
nan till huvud och stammen till kropp,
speglar trädet alla livets skeenden i årtion¬
denas växlingar av knoppning, mognad,
vissnad och död.
Det finns en kuslig parallell till sagan om
Erisicthon i det öde som drabbade den gre¬
kiska naturen. Antikens skogar täckte en
gång över sextio procent av landet och de
skyddades med respekt och vördnad som
hemvist för trädgudar och dryader av skilda
slag. Grekland var då ett bördigt och rikt
land med täta ekskogar, aldrig sinande flo¬
der och en jordmån som lät folket leva i
välmåga.
Vissa forskare menar att det var de första
kristnasfanatism som ledde till att skogarna
och lundarna började härjas med yxa och
eld, därför att dessa varit föremål för hed¬
nisk dyrkan. Hur som helst blev resultatet
av denna inledande trädskändning frukt¬
ansvärt. Idag är det endast fem procent av
landets areal som är täckt av skog.
Det milt skuggiga herdelandeskapet har
fått lämna plats för en steril halvöken där
arméer av svartraggiga getter och gråulliga
får ser till att inga nya träd kan skjuta skott.
Marken har under seklernas lopp eroderat
till den grad att endast två procent av landet
har fått behålla sin ytjord. Resten av jorden
har smulatssönder av vind, sol och regn och
16

av stormarna förts till havs i väldiga moln av
jordstoft, alldeles som askan efter ett

brännoffer.
Erisicthon fick aldrig en chans att sona
sitt brott men människan har fått denna
möjlighet i Grekland. Just nu har man fak¬
tiskt börjat ingripa där med en långsam och
dyrbar ”konstgjord andning”, som i tidens
fullbordan skall bli till glädje för komman¬
de generationer. Människan har nämligen
alltmer börjat inse att hon har plikter mot
framtiden, att det inte längre går att torr¬
lägga, reglera och avverka bara med tanke
på det för ögonblicket aktuella behovet. Att
det kan få de mest vittgående följder om
man alltför bryskt rubbar naturens cirklar.
Bakom den relativt nystartade återupplivningsproceduren står FAO, det vill säga
”Food and Agriculture Organization”, i
samarbete med Internationella Natur¬
vårdsunionen. Man har redan börjat så
smått med detta verkligt gigantiska pro¬
jekt, som avser att både göra ett förstört och
utsuget landskap produktionskraftigt sam¬
tidigt som det skall återfå något av sitt ur¬
sprungliga utseende. Tall, lärkträd och oli¬
ver planteras på de nakna bergssidorna och
vattenreservoarer byggs i bäckravinerna för
att klara bevattningsproblemet under torr¬
perioderna.
Man räknar med att det kommer att ta
bortemot tusen år att rekonstruera de sko¬
gar som täckte de grekiska bergen under
antiken. Men innan dess har man att käm¬
pa en hård kamp för att få bort fåren och
getterna från de planterade områdena. Det
blir ingen lätt uppgift i ett land där dessa
djur utgör de viktigaste animala livs¬
medlen.
Att plantera med sikte på slutet av nästa
årtusende i denna illa hanterade värld, det
tyder på en optimism som känns varm om
hjärtat.
Planterandet är ett sätt att överleva sig
själv. Det ger en slags fysisk kontakt med
jorden och framtiden och jag kan ganske väl
förstå den gamle engelske amiral på Nel¬
sons tid, om vilken det berättas, att han all-

tid gick omkring och sådde ekar när han nå¬
gon sällsynt gång befann sig på landbac¬
ken. Under sina promenader medförde han
en liten påse ollon vilka han stack ner på
lämpliga ställen med hjälp av spatserkäppen.
Man kan förstås misstänka att det inte var
uteslutande av sentimentala skäl han gjor¬
de så. Ekvirke byggde man skepp av i gamla
tider och det är väl tänkbart att den gamle
krigaren också ville tillförsäkra fosterlandet
en god tillgång på skeppstimmer i en avläg¬
sen framtid långt efter döden ville han
medverka till Britannias herravälde över
haven!
Numera gör man krigsskepp av annat
material och det är väl i våra dagar huvud¬
sakligen bara konungar och landshövdin¬
gar, som vid solenna tillfällen planterar en
och annan ek. Med tanke på att vårt lands
ekbestånd kanske aldrig drabbats så hårt
som under de senaste decennierna, är detta
ett beklagligt förhållande. Vår höga lev¬
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nadsstandard vill bland annat uttrycka sig i
blanka parkettgolv och sådant drar mycket
virke. Och under krigsåren, då vårt behov
av garvningsmedel måste fyllas inom grän¬
serna, var det massor av gamla ihåliga ekjät¬
tar som fick släppa livet till för att bidraga
med bark.
På 1600- och 1700-talet, då . vår livliga
krigsverksamhet medförde stark beskatt¬
ning av landets ekskogar, lagstadgades det
att nya ekar skulle planteras i de fälldas stäl¬
le, för att flottan på så sätt aldrig skulle be¬
höva lida brist på detta träslag. Men att det
slarvades en hel del på den punkten visar
talrika kungörelser, tijl exempel denna,
som utfärdades i Östergödand 1708:
”Förmantes Allmogen at taga Kongl.
Förordningen i acht om unga Ekars plante¬
rande i stället för dem som borthugges,
hwarpå lantjägaren och Skougzwachtaren
skohle noga och grann uppsikt hafwa.”
En som med förtrytelse bevittnade hur
lövskogarna plundrades utan att återväxten
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säkrades var en ung naturforskare och Linnélärjunge, Eric O. Rydbeck, som 1762 ut¬
gav ”Tal om Planteringens Nytta och Nöd¬
vändighet”.
Det är en högst förtjusande liten skrift,
författad på ven och fylld av anvisningar
och förmaningar. Varför skall vi plundra
skog och mark som lämnats oss i arv av för¬
fäderna? frågar han med all rätt. Låt oss
istället lära oss att plantera! Då kommer fol¬
kets välstånd att öka och vårt beroende av
utländska varor att minska. Varför skall vi
importera färgegräs till våra tyger när vi kan
odla dem själva, och finns det någon anled¬
ning att köpa medicinalväxter utifrån när vi
kan plantera dem i våra kryddgårdar?
Vad hindrar oss att sätta saffranslökar på
fälten och anlägga kumminhagar? Och hur
skall det egentligen gå med detta arma land
om inte bruket att plantera träd kommer i
gång ordentligt, utropar författaren och
målar en dyster bild av det land där de skall
leva som föds ”om hundra år”. Kala slätter
utan ved och gärdsler blir deras arvedel.
Stort utrymme ägnar han åt eken, som
aldrig nog blir prisad. Han blir upprörd
över den skovling som hotar de svenska ek¬
lundarna från skeppsbyggare, garvare och
krutsjudare och åkallar slutligen de gamla
nordiska asarna efter välkänt rudbeckianskt
mönster: Den gamle Ymer har börjat bli
skallig på ålderns höst, finns där ingen av
göters ätt som kan ge honom håret av grovstammig ek åter?

I oktober när kronan lyser som en nyskurad kopparbunke i brittsommarsolen efter
de första frostnätterna fladdrar nötskrikor
mellan grenarna för att proviantera för vin¬
terbehovet. Denna annars så ansvarslöst
krinigvimsande fågel, som för cvärdliga ti¬
der får bära namnet ”pladdraren” garulus får om hösten ett drag av framsynthet
som är häpnadsväckande. Man kan undra
över hur, eller om, hon hittar till sina otali¬
ga gömställen när de så småningom behövs.
Enligt gammal folktro hade man förr inga
höga tankar om hennes minnesgodhet och
menade att hon tog märke efter molnen när
hon gömde sina ollon.
Senare tiders forskningar har kommit till
andra resultat. Man har beräknat att varje
nötskrika hamstrar ungefär tusen ollon var¬
je höst och mycket tyder på att hon återfin¬
ner större delen även lång tid efteråt. Per
Olof Swanberg har sett hur en nötskrika en
gång grävde en fyrtio centimeter lång tun¬
nel genom snön för att hämta ett ollon!
De ollon som skrikorna trots allt glöm¬
mer, gror och spirar och blir till höga träd.
Kanske min egen ek rentav planterats av
någon 1700-talsnötskrika med dåligt
minne?
I mitten på november har eken mist alla
sina löv och de nakna grenarna bildar ett
vackert gallerverk mot de regndisiga bac¬
karna på andra sidan åkern. Nu kan vi vara
beredda på roliga fågelbesök.
Ibland är hela det stora trädet fullt av
björktrastar, för att dagen därpå härbärgera
"En kulle utan Ek, en by förutan träd, en flock sidensvansar. Eken är en rastplats
Sä skröplig utsikt är, som mun förutan för jäktade strykfåglar.
tänder
En solig vintermorgon är den prydd med
Som hjesse utan hår, som armar utan
lysande gröna blad ett Herrans under i
händer
en värld av snö och is. En flock på över
Som pung förutan mynt, som lårar
hundratalet grönfinkar kan faktiskt klä det
utan säd”
naknaste träd i sommarskrud. Men eken
Från mitt arbetsbord har jag Fågelsångens kan också blomma av domherrar eller
vårdträd under daglig uppsikt. I den värld tallbitar!
Drottning av Vintereken är nötväckan.
som den famnar med sitt grenverk händer
alltid något av intresse. Eken är en kalender Hon lever visserligen största delen av sitt liv
och årstidsspegel, som återger naturens väx¬ i och omkring detta träd, men stilla och få¬
gelfattiga dagar dominerar hon det med
lingar i ett ständigt skiftande spel.

—
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hela sin knubbiga och temperamentsfulla
personlighet. Hon bor i ett hål i eken och
har försett öppningen på nötväckors speciella vis med en cementhård skoning av lera för att den skall passa henne på millimetern.

I mars får hon sällskap med gröngölingen och tillsammans bildar de en mer högljudd än direkt vacker duett. Men man blir
glad när man hör dem: våren är på väg!
Gröngölingen bor i en av askarna borta
vid den gamla kaplansgården vid Byle men

har sin favoritplats i eken vid Fågelsången,
Han brukar komma farande i låg bågflykt
över tomten och slå till en bit nedanför toppen. När han sitter där en solig marsdag så
finns det inte många fåglar i Mellansverige
som kan tävla med honom i färgprakt: han
lyser som tropisk papegoja av gyllengrönt
och karminrött. Sen knixar han sig upp så
högt som det någonsin går att komma, samlar sig ett ögonblick, sträcker halsen stelt
uppåt och släpper plötsligt ifrån sig en serie
vilda hojtanden. Ibland hör vi honan svara
bortifrån Byle.

Gröngöling har ibland kallats ”regnskrika” därför att hans hojtande ansetts båda
regnväder. Ingen vidskepelse tycks vara svårare att utrota än denna. Personer som inte
kan skilja mellan en gråsparv och en stare
kan i alla händelser ge besked om att gröngölingen bådar regn. Det är likadant över
hela Europa.
Man har undrat över orsaken till att just
gröngölingen satts i förbindelse med nederbörd. De insekter, som han hackar efter
i barken, kryper inte alls fram i dagsljuset
vid annalkande regn för att därigenom förleda gröngölingen till dessa glädjeyttringar, som man trodde förr.
Nej, förklaringen är i själva verket ganska
komplicerad och har sin bakgrund i urgammal föreställningsvärld. Under antiken var
gröngölingen en uppmärksammad fågel
som ansågs besitta gudomliga krafter och
blev föremål för kult. I synnerhet förband
man honom med Mars, som ju också var
åkerbrukets gud, och man menade att det
inte bara var den berömda varginnan som
Roms grundare Romulus och Remus hade
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att tacka för sina liv, gröngölingen höll ock¬
så vakt över tvillingarna, vilkas fader för öv¬

rigt just var Mars.
Dessutom hör gröngölingen samman
med eken, som ju ansåg? vara åskträdet
framför andra. Ingenstans i skogen slår blix¬
ten så gärna ner som i gamla ekar
tio
gånger så ofta som exempelvis i den slätstammiga boken har forskare konstaterat.
När gröngölingen trummar om våren på
torra grenar tydde man det som en frambe¬
svär jelse av åskans buller och när han ropa¬
de uppe i ekkronan så var det en bön till
Mars att ge lantbrukaren regn på sina åkrar.
På vissa håll i Östeuropa försökte man fak¬
tiskt locka till sig regn genom att klättra
upp i ekar och härma gröngölingens läten.
Gröngölingen var åskans ande.
Den engelske ornitologen Edward A.
Armstrong har i en uppsats citerat en gam¬
mal estnisk bön till gröngölingen: ”Älskade
gröngöling, vi skall offra en oxe med två
horn och fyra klövar, och vill be dig nu inför
plöjning och sådd att vår halm skall bli röd
som koppar och vår säd gul som guld. Sänd
alla svarta moln så mycket du vill över stora
träsk, höga skogar och vida öknar. Men giv
oss plöjare och såningsmän ett fruktbart år
och sött regn.”
Sen är ekens lövsprickning. Först i slutet
på maj bär den ett grönt flor över kronan
och länge dessförinnan står den grå och
knotig i en värld av späd och insektsurrande

—

grönska. Nu tytar göktytan ivrigt från sin
gren och trädpiplärkan sjunger i gryningen
och genom hela den långa dagen. Hon sit¬
ter i ekens översta grenar och höjer sig
sjungande rätt upp i luften med fladdrande
vingar för att sedan sänka sig som en liten
brun papperssvala.
Bofinkens smattrande revelj ljuder från
grenen där han har sitt mästerligt formade
bo, som underifrån är nästan omöjligt att
skilja från bark och knöligheter, så väl ka¬
mouflerat är det. Och nötväckan har flyg¬
färdiga ungar.
Sommareken sjunger inte. I den mäktiga
grönskan finns det bon och ungar, men flgelparen har en hektisk tid av försörj¬
ningsproblem. Reviren behöver inte längre
hävdas med sång, som under parningstiden, alla har nog av sitt. De ljud som hörs är
varningsläten när någon rovfågel passerar
eller lockläten för att sammanhålla de
spridda kullarna som dagen lång vimlar
omkring på osäkra vingar därinne i grön¬
skymningen.
Det är mesungarnas sågande hungerlä¬
ten som dominerar julidagen och snart
kommer också ungstararnas surrande floc¬
kar. Då är häckningstiden över, plikterna
fullgjorda och rätt vad det är står eken över¬
given och tyst i eftersommarens trötta
grönska.
Eken är vår årstidsspegel.

ÅRSMÖTE OCH EXKURSION 1987
Nästa årsmöte med exkursion äger rum 10-11 september 1987. Vi studerar då Bregentveds berömda lövskogsskötsel. Bregentveds gods ligger på Själland i Danmark,
inte så långt från Köge. Det ägs av lensgreve H. H. Moltke och dess skogar förvaltas
av skovrider K.O Pedersen. Skogsarealen är ca 3000 ha. Som oftast är fallet i Dan¬
mark kännetecknas skogsbruket av lång kontinuitet och god dokumentation. Man
kan därför verkligen dra säkra slutsatser om effekten av olika åtgärder, trädslagsval
mm. Detta så mycket mera som åtskillig, praktisk forskning sedan länge bedrivits i
dessa skogar.
Vik alltså den 10-11 september för detta!
Styrelsen
20

SKADOR PÅ EKSKOG I
CENTRALEUROPA
Bengt Nihlgård
Forskningsledare DrSci Ing. Ferdinand Kubicek från Institutet för experimentell bo¬
tanik och ekologi vid universitetet i Bratis¬
lava, Tjeckoslovakien, besökte under okto¬
ber/november 1986 svenska skogsforskare
för att diskutera barr- och lövskogsekologisk
forskning. Han arbetar i dag själv mycket
med orsaker till skador på skogarna i östra
Slovakien. I dessa slättlands- och låga bergs¬
regioner har man inte observerat skogsska¬
dor före 1979. Regionen erbjuder mest
plats till lövskogar av olika slag, vilka växer
på ganska näringsrika bruna skogsjordar. På
dessa sprider sig f n robiniaträdet {Robinia
pseudoacacia) och börjar bli ett ”ogräs” som
tycks tåla det mesta vad gäller luftförore¬
ningar. Ek utgör ca 30% av skogsarealen.
Främst har Kubicek tidigare studerat
bok-, ek- och aven bokskogar. Under senare
tid har han även börjat med granskog, ef¬
tersom den normalt planteras efter det att
man kalhuggit lövskogarna. Han lät dock
mycket pessimistisk när det gällde gransko¬
garnas framtid, eftersom han ansåg att de
planterades i för dem ogynnsam miljö. De
tycktes klara sig i ca 15 år, men visade sedan
stora barrförluster och dålig tillväxt.
Svamp- och insektsangrepp var vanliga.
1979 var sommaren mycket torr i Slovakien och vintern 79/80 blev kall. På nyårsafton sjönk temperaturen från flera plusgrader till minus 15-20 grader Celcius på natten. Sommaren 1980 blev också mycket
torr. Dessa fenomen visade sig i hela Cent¬
raleuropa. Efteråt visade sig problemen.
Stora arealer skadad ekskog fick kalhuggas.
Man skyllde i första hand på klimatet. I den
efterföljande forskningen har man dock
identifierat följande samband:

1. Klimatet tycks ha varit en utlösande

faktor.

2. Emissionen av luftföroreningar verkar
ha betydelse. Särskilt tror Kubicek på

teorin att kvävepåverkan och ozon
ligger bakom.
3. Skötseln av de avverkade skogarna har
varit gynnsam för splintborreangrepp, eftersom man låtit större
grenmaterial (dvs grendiametrar
under 7 cm) av ek ligga kvar och
sprida borrarna.
4. Svampar har spritts i stor omfattning.
En tidigare på ek icke känd art av
Ceratocystis-släktet (C. picea), har
angripit medelålders och äldre ekar.
Den har spritts av eksplintborren
(Scolytus intricatus). Svampen är
mycket effektiv och tar död på trädet
inom ett par år.
5. På ekar som uppstått som stubb- eller
rotskott från tidigare avverkade ekar,
har det dessutom blivit vanligt med
angrepp av honungskivling (Armillaria melted), vilket relativt snabbt
knäcker träden.

Angreppens effekter på ekarna liknar enligt Kubicek ganska exakt de avbildningar
som västtyskarna låtit göra på försvagningar
av kronorna. Tjeckerna urskiljer följande
stadier:
Först blir det glest med blad i kronan.
Utglesning kan åstadkommas av många
olika försvagningar (olika former av
stress) på rotsystemet eller direkt på kro¬
nan, enligt erfarenheterna från bok och
alm. Hos ek samlas bladen i tippknip21

pen på grenarna och ger kronan ett all¬
mänt märkligt borstlikt utseende.
Sedan gulnar många toppgrenar (sta¬
dium 1) tidigt på sensommaren/hösten.
Dessa smågrenar far inga blad nästa år,
utan många toppgrenar dör (stadium

der 80-talets början och nu tycks vara på
nedåtgång i Slovakien. De varma somrarna
79/80 anses ha utlöst denna uppåtgång,
som i sin tur gynnats av många döende ekar
och av efterlämnat virke.
Det försvagningsförlopp som ekarna
uppvisar vid den ovan beskrivna angreppssviten kan emellertid ganska säkert uppstå
av flera anledningar. Det behöver troligen
inte vara nagrepp av Ceratocystis picea för
att ektopparna gulnar. Istället verkar det
troligt att det av västtyskarna avbildade för¬
loppet är det allmänna försvagningsförlopp
som en ek uppvisar då näringsresurserna
töms pga endera:

2).
Därefter utglesas kronan alltmer och
Ceratocystis-svampen sprider sig i de yt¬
tersta delarna av splinten (4 6 cm un¬
der barken), som får en gråaktig till
brunaktig färgton, med en mörkare in¬
nersta ring (stadium 3). Detta liknar ju
mycket almsjukesvampens angrepp på
alm, men den senare orsakas av Ceratocystis (Graphiosa) ulmi.
Ett två år därefter är eken mer eller
mindre döende, med en successivt gul¬
nande krona (stadium 4) och trädet dör
ganska snabbt (stadium J).
Scolytus intricatus verkar ha haft en populationstopp från 1980, som kulminerat un¬
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att ledningsbanorna skadas av t ex
splintborrar och sedan angrips av svamp.
att det blivit svampangrepp på rot¬
systemen (ex Armillaria).
att rotsystemen torkat ut under en torr¬
period, möjligen med bidrag från alu¬
minium-förgiftning i sura marker.
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att det ligger gasskador (fr a ozon) bak¬
om bladgulningarna, som i sin tur ökar

vattenförlusterna, försvagar rotsystemet
och leder till sekundära svampangrepp
att människan helt enkelt har varit
framme och skadat rotsystemet, vilket
kan ses på gamla fina ekar i åkermarker
där man plöjer för nära stammen, eller
att man har täckt över jorden närmast
stammen med jord, halm, hästgödsel
eller annat som missgynnar rotand¬
ningen hos befintliga rötter. Dessa
fenomen har observerats i Skåne.

Alla svamp- och insektsangrepp som får en
dödlig utgång för normalt växande, medel¬
ålders träd verkar emellertid ha utlösts av
någon primär, utanför liggande, stressfak¬
tor. Som antytts ovan kan gasskador, för
mycket kväve eller försurning med alumi¬
niumförgiftning av rötter, anses höra till
dessa primära påverkningar. De leder till

att torka, köld, svampar och insekter får ef¬
fekter som träden inte är evolutionsmässigt
anpassade till, och då slås de ut.
Vad gäller bokskogarna i Slovakien anser
Kubicek att de ser bra ut, dvs de saknar i hu¬
vudsak de skadesymptom som rapporteras
ifrån Västtyskland och Sverige och ifrån
nordvästra Tjeckoslovakien. Föryngringsproblem finns dock, och det som sprider sig

mest är Robinia pseudoacacia!
Det stora ”ekfallet” i Slovakien (tusen¬
tals ha har kalhuggits och ersatts med barr¬
träd) har motsvarats av liknande fenomen i

Ungern mfl länder. Från Tjeckoslovakiet
har man hittills hemlighållit uppgifterna,
pga ekonomiska intressen. Brist på ektim¬
mer härnerifrån kan dock förutspås.
Eftersom eksplintborren finns i hela söd¬
ra Sverige skall vi här vara särskilt observan¬
ta på förekomsten av Ceratocystissvampen. Lättast torde den vara att observe¬
ra i samband med avverkning.

1 § — Adellövskogslagen
Lag
Denna lag syftar till att bevara landets ädellövskogar för framtiden.
I fråga om skötseln är ädellövskog på skogsmark gäller i övrigt bestämmelserna i skogs¬
vårdslagen (1979:429).
I naturvårdslagen (1964:822) finns särskilda bestämmelser som kan tillämpas om ytterli¬
gare åtgärder behövs för det ändamål som anges i första stycket.
2§

Lag

Med ädla lövträd avses i denna lag de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek,
fågelbär, lind och lönn.

(Ports, nästa nr.)
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LÖNAR DET SIG ATT ODLA EK?
Erik Samuelson
Eken har alltid ansetts vara ett förnämligt
trädslag och har använts för många ända¬
mål. I Linnés Flora Oeconomica läser vi:
"Här i Sverige har man nästan intet träd,
hvarpå någon tillgång finnes, som är mera

waraktigt til husbyggnad, gärdesgårdar,
likkistor, Bureaux, fat, stolar, bord, skåp,
wältar, hjulsekrar, plogar, stör och hwarjehanda werktyg än detta." Dämtöver kom¬
mer ekens betydelse för skepps byggnad,
vilket Linné underligt nog inte nämner i
detta sammanhang. Även om vi i dag inte
kommer att använda de kända Visingsöekarna, som planterades för Flottans kom¬
mande behov för avsett ändamål, är ekvirke
fortfarande eftertraktat till båtar, inte bara
till stora skepp utan även till mindre farkos¬
ter. Dämtöver används det till många andra
saker. Ekmöbler har alltid ansetts förnämli¬
ga, så är det också i dag och kommer troli¬
gen att så förbli, även om allt som har med
mode, tycke och smak att göra är omöjligt
att förutspå.

Är ekskog ekonomiskt försvarbar?
Hur ligger det då till med ekskogens ekono¬
mi i dag? En regelrätt skogsekonomisk kal¬
kyl ger oss ofta besked som talar mot ek¬
skogsskötsel överhuvudtaget. Det behöver
man dock inte utan vidare acceptera.
I en dansk undersökning, ”Den danske
skovsektors samfunsmaessige betydning”,
framhålles: För ek gäller, att det genom¬
snittliga täckningsbidraget per ha är starkt
stigande med stigande omloppstid. I mot¬
sats till gran är det inga biologiska eller
andra hinder för att bedriva ekskogsbmk
upp till höga omloppstider. Man påpekar
vidare att priserna på ekvirke är starkt be¬
roende av virkets kvalitet, varför den ekono¬
miska avkastningen kan vara mycket varie24

rande. Vid en konsekvent genomförd ek¬
skogsskötsel med satsning på kvalitetsför¬
bättring, kan man också vänta sig betydligt
högre täckningsbidrag.
Några synpunkter på skogsbrukets eko¬
nomi i allmänhet, torde vara värda att fästa
uppmärksamhet på, även om vissa saker är
ganska naturliga.
Skogsproduktion särskilt av ädellöv¬
skog innebär en satsning på en verksam¬
het som sträcker sig över mer än en män¬
niskoålder och i normalfallet utanför
skogsägarens tidshorisont.
Olika trädslag skiljer sig mycket i förhål¬
lande till varandra beträffande kostna¬
der och priser; lövskogskulturen är avse¬
värt dyrare än barrträdskulturer, växttider till färdig vara är olika lång osv.
Det är oklart för skogsägaren i vilken
grad utförda investeringar influerar på
priserna.
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Mycket mera vore säkert värt att nämna
om skogsbrukets ekonomi, men detta får
räcka tills vidare. Läget i dag är ju att barr¬
träden, särskilt granen, tycks vara mer värda
att satsa på och så kanske det förblir i vårt
land. Det krävs mycket stora förändringar i

priser och kostnadsposter för att ändra den
inbördes rangordningen mellan trädsla¬
gen.
Hur skall man då kunna lägga en grund
för en framtidstro och satsning på eken
som vi ju gärna vill behålla i det svenska
landskapet? Markägaren måste naturligt
nog fundera över följande: Vad kommer ek¬
skog att ge honom och hans efterkomman¬
de och vad kommer det att kosta i pengar
och arbete? Hur ligger det till med eksko¬
gens ekonomi i dag och i morgon?
Under den senaste femtioårsperioden

kan man konstatera en dålig lönsamhet för
lövskogen. Det gäller även desk ädla trädslagen och därmed har intresset för dessa
kraftigt minskat. Orsakerna därtill är bl a
den långa produktionstiden, dyrbara kulturer, nödvändiga och ofta återkommande
intensiva beståndsvårdsåtgärder med kostnadskrävande röjningar och föga inkomstbringande gallringar, där det varit svårt att
få avsättning för utfallande virke. Det är
egentligen först huggningarna mot slutet
av omloppstiden som gett slantar. En förutsättning är också att virket är av god kvalitet. Vi har inte heller kunnat tävla med våra
inhemska ädla lövträd med importerade
produkter från andra kontinenter och vad
eken beträffar från Polen och Tyskland.

Prisexempel från Skåne: ek kontra
gran
Vid en exkursion i Skåne för några år sedan
utdelades värdeberäkningar av ekskogs-
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bruk med användning av både svenska och
danske prisserier samt netto- och markvärden för gran. För att kunna göra sådana
jämförelser måste man översätta ekboniteter till gran-boniteter, vilket sannerligen inte är så lätt. Mycket goda ekmarker
med lämplig fuktighet och kalkpåverkan
kanske inte alls tilltalar granen, medan en
svagare ekskogs-bonitet kan ge en mycket
bra granproduktion.
i det kalkylmaterial, som lämnades ut vi¬
sades siffror ifrån ett ekbestånd med boniteten Ek 24, d v s en ”övre höjd” vid 100 år
av 24 m. Kalkylerna bygger på de priser och
kostnader som gäller år 1980 och som sagt
med användning av dels en svensk, dels en
omräknad till svenska
dansk prisserie
kronor för olika sortiment. Beståndet var
naturligt föryngrat, alltså inga kulturkost¬
nader. Vissa andra kostnadsposter såsom
förvaltningskostnader var ej heller medtagna. Totalproduktionens nettovärde i detta
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Parkettindustrin kar än så länge råvara inom landet för nuvarande produktionskapacitet.
Innevarande säsong har de två största företrädarna för svensk parkettindustri höjt priserna
Foto G.Almgren
på ekråvara med 7,5 procent.
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exempel hade framräknats till 167.700 kr
per ha för eken vid en beståndsålder av 150
år alltså i genomsnitt drygt 1.100 kr per ha
och år. Mer än 2/3 av intäkten inflöt vid
slutavverkningen. Motsvarande värde med
användning av den danska prisserien var
230.517 kr, alltså 1532 kr per ha och år. Mer
än 70% av totalproduktionens värde inflöt
vid slutavverkningen. Markvärdet i kr/ha
med en kalkylränta av 3% vid samma be¬
ståndsålder var 2.208 med den svenska pris¬
serien, och 3.957 med den danska, men var
avsevärt högre vid 115 år, då de kulminera¬
de för båda serierna, dvs långt innan be¬
ståndet var moget och de stora pengarna
kom.
Att räntefoten betyder mycket framgår av
att beräkning efter 4% ger markvärdet 87
kr i den svenska kalkylen och 963 kr med
användning av den danska serien. Även då
sker kulminationen runt ekens hundraårs¬
ålder. En kalkylränta på 5% ger genom¬
gående negativa markvärden i den svenska
serien och ett mycket lågt värde i den
danska.
En jämförelse med gran är som framhål¬
lits svår att göra. De båda trädslagen har ju
helt olika växtrytm, skötselmetoder,
kostnads- och prisförhållanden. I detta fall
ansågs ekboniteten motsvara en Gran 32
( = 32m vid 100 år). Markvärden för gran
kulminerar tidigare och ligger vid aktuella
omloppstider på 80-100 år på en avsevärt
högre nivå än för eken. Vid jämförelse mel¬
lan de olika trädslagens nettovärden måste
man konstatera att omloppsåldern skiljer
sig avsevärt och att ekens produktionstid till
fullvärdig virkesvara innebär 1,5 omlopps¬
tid för gran, kanske mer. Upp till 100 år lig¬
ger granens nettovärden avsevärt högre än
ekens. Adderar man därtill grannettovärde¬
na i en ny grangeneration upp till aktuella
slutawerkningsåldrar för eken kommer
man också upp till en nivå, som eken ej kan
konkurrera med. Den danska undersök¬
ningen visar vid jämförande analyser mel¬
lan gran och ek att granen i allmänhet lig¬
ger bättre till från ekonomisk synpunkt
26

pga sina lägre anläggnings- och skötsel¬
kostnader, samt för att det ekonomiska ut¬
bytet ligger närmare i tiden, vilket säkert
påverkade markägarens bedömning och
val. (Inom parentes kan nämnas att de
danska satsningarna på ”pyntegrönt” och
”juletraer” kommer alla jämförelser med
andra träd på skam). Kan anläggningskost¬
nader och skogsskötsel göras billigare för¬
bättras naturligtvis ekskogsekonomin. Det
gäller också om prisstegringarna för ekvirke
sker i snabbare takt än för barrvirke. Där
eken kan föryngras på naturlig väg är detta
mycket betydelsefullt för ekonomin. Lövträdskulturer är nämligen 2-3 gånger dyra¬
re än grankulturer.

Prisexempel: ek och gran i
biandbestånd
Låt mig även presentera en kalkyl uppställd
av den kända ekskogsentusiasten och skogs¬

skötselspecialisten Erik Ståål. Hans kalkyl
grundar sig på två alternativ för behandling
av ett 50-årigt biandbestånd med, förutom
gran, 44 ekhuvudstammar jämnt fördelade
i beståndet.
Alternativ 1 tänkes vara kalavverkning
följt av ny granplantering. Med en kalkylräntefot på 5 % har han räknat med kostna¬
der för plantering och röjningar, framräknade (= prolongerade) till en slutawerkningsålder av 70 år på 222.000 kr. Den
första gallringen beräknas ske vid 30 år och
följas av ytterligare två. Intäkterna från
dessa, plus slutavverkningens resultat, be¬
tyder en nettoinkomst (slutawerkningsintäkt + prolongerade gallringsintäkter) av
471.000 kr. När denna summa reducerats
med de prolongerade kostnaderna 222.000
kr får man ett netto av 249.000 kr.
Alternativ 2 innebär en satsning på ekar¬
na och biandbeståndet skötes med inrikt¬
ning på ett slutbestånd av ek vid en ålder av
120 år, alltså efter ytterligare 70 år. Detta
ger intäkter från nödvändiga gallringar i
graninblandningen prolongerade till sluthuggningstidpunkten, plus slutawerk-

ningen av ekarna om ett netto på tillsam¬
mans 317.000 kr. Det ger en nettoskillnad
jämfört med alternativ 1 av + 68.000 kr.

Eken skall stå trångt för att bli rak
och kvistfri
Ekskogsskötseln syftar till att få ett lämpligt
antal grova, raka, kvistfria stammar väl för¬
delade på marken. Det är viktigt att skapa
en viss trängsel för ekens förkovran. Efter¬
hand sker en successiv utglesning för att
gynna ekhuvudstammarna. Det trädslag
som från ekonomisk synpunkt ligger bäst
till som inblandning är granen, men också
bok, lärk och andra trädslag. Huvudintres¬
set knyts dock till granen.
Den sk ”nordströmskulturen”, som ut¬
vecklats av Erik Ståål och professor Lennart
Nordström på skogshögskolan, innebär att
man i en vanlig granplantering sätter ek i
kvadratförband om 15 m. Man sätter inte
bara en ek på var femtonde meter utan ett
tiotal och får då valmöjligheter vid den
framtida skötseln. Skogsskötseln inriktas
sedan helt på ekarna. Efter 2 5 år börjar man
frihugga dem och efter 70-80 år skall gra¬
nen vara avverkad. Graninblandningen är
emellertid inte helt problemfri. Den kan ge
framtida svårigheter vid skötseln av bestån¬
det, vilket kräver kunnighet och konse¬
kvens av skogsmannen.

En framtid för ekskogen?
Som framgått skapar än så noggranna kal¬
kyler knappast klarhet om lönsamheten i
skogsbruket. Vilka ränteanspråk skall
skogsägaren ställa på i skogen placerat kapi¬
tal? Hur påverkas kalkylräntan av inflatio¬
nen? Vad betyder ev stegrade priser för be¬
dömningarna och har vi anledning vänta
oss sådana för ekskogen?
Redan nu börjar ekskogen tryta i Europa.
I de tropiska naturskogarna börjar man ock¬
så nå den ekonomiska gränsen för utnytt¬
jande av hittills använda värdefulla träd¬
slag. Där har man inte heller varit förutse¬
ende och gjort återplanteringar i någon

större utsträcknng. Det kommer alltså med
all sannolikhet att bli allt mer knappt om
virke motsvarande ekens. Då bör man kun¬
na räkna med ökad efterfrågan, och troli¬
gen också goda priser, på ekvirke av god
kvalitet.

Priset på ekvirke har fördubblats på
tio år
Ett studium av prislistor för sågtimmer av
ek visar, att kubikmeterpriset mer än för¬
dubblats under en tioårsperiod, vartill
kommer att fanérvirke (över 30 cm i toppdi¬
ameter) betalas med mer än dubbla priset
försågstock klass A. Enligt 1985-86 års pris¬
listor för Södra Skogsägarnas område erhålles för en fanérstock med en toppdiameter
av 50 cm, 2100 kr per m3 to (»kubikmeter
toppmätt volym). Alla priser gäller virke ut¬
kört till bilväg. Företrädare för den svenska
fanérindustrin räknar med brist på råvara
för tillverkning av fanér för den svenska mö¬
belindustrins behov. Man måste då impor¬
tera såväl stock som fanér från ekproducerande länder i Europa, samt från USA och
Japan, vilket har sina svårigheter.
Tillgången på goda rotstockar av hög
kvalitet, dock ej lämpligt för fanér, är något
bättre. Efterfrågan är emellertid redan stör¬
re än tillgången.
Parkettindustrin har än så länge råvara
inom landet för nuvarande produktionska¬
pacitet. En planerad utbyggnad kommer
dock att innebära en brist även på sorti¬
mentet parkettkubb.

På kontinenten spås eken en lysande

framtid
Råvarutillgångarna av virke likvärdigt med

ek förefaller således att minska och beträf¬

fande ek — såväl i Europa som Amerika och

—

framstår en råvarubrist i framti¬
Japan
den som klart dokumenterad, särskilt vad
gäller kvalitetsvirke. Ute i Europa betalas
ekvirket mycket bra. I Rheinland-Pfalz är
priset vid bilväg 3 till 4 gånger högre än i
Sverige. Det är dock svårt att göra jämförel27

ser mellan svenska och tyska prislistor. Kvalitetsklasserna är flera och priserna varierar
dessutom mycket starkt med virkets grov¬
lek. Grovt virke betalas mycket bra. Ekpro¬
duktion anses i denna tyska delstat vara en
räntabel satsning med dagens kostnader
och priser.
I Niedersachsen ser man också optimis¬
tiskt på ekens framtid. Ek anses näst efter
Douglasgran vara det mest inkomstbring¬
ande trädslaget, inte minst därför att den är
relativt sällan utsatt for kalamiteter såsom
stormfällning och rötangrepp.
I de kalkyler från Niedersahsen som jag
tagit del av från 1978, har olika
beståndsanläggnings- och skötselalternativ
samt förvalningskostnader mm presente¬
rats och beräknats. Därvid kom alltså
Douglasgranen främst vad gäller intäkter
och därnäst kom eken. Granen låg en bra
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"Med hänsyn tillandet förmodligen kom¬
mer att fortsätta råda brist på ek av god kva¬
litet och kanske även när det gäller parkett¬
ek och sågstock, så kommer priserna att sti¬
ga lika mycket eller mera än vad som gäller

fór övrigt virke.
Priserna på ekvara från Japan och USA,
ja även övriga länder i Europa, stiger i sådan
takt att man kanske kan vara oroad för att
priset kan komma i sådant läge att indu¬
strin börjar se sig om efter något annat träd¬
slag, men förmodligen finns det inte någon
sådant som kan ersätta eken isådan mängd
inom överskådlig tid.
Eftersom det har skett en ganska stor av¬
verkning av ek i samband med att det har
varnats for ädellövskogslagen, vilken jag
tror istället kommer att verka positivt för så¬
väl skogsägare som för industrin, så kommer
det att få en prishöjande effekt på all ek i
många år framåt.” I
Eken har ju dessutom så många andra
värden som inte kan mätas i pengar, men
ändå betyder så mycket för oss. Eken ger ka¬
raktär och liv åt landskapet, binder sam¬
man släkte vid släkte. Allt tyder på att det
kan bli så även i framtiden.

'5.

:

Praktek från Stockamöllan, Skåne.
G.Almgren

bit efter och tallen visade förlust. Sedan
dess har enligt uppgiftslämnaren ekens
lönsamhet ytterligare förbättrats, särskilt
grov ek av god kvalitet. Allt tyder på en fort¬
gående efterfrågan och avsevärt höjda
priser!
Jag är väl medveten om att vad jag här har
behandlat knappast ger entydigt svar på
frågor om ekskogens ekonomi. Orsakerna
torde i någon mån framgå av det ovan sag¬
da. En god vän till mig, som arbetar som
virkesköpare för ett större ekförädlingsföretag i södra Sverige, säger i ett brev till mig
bl a följande.:
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EKENS INSEKTER
2. Ekoxen
Ekoxen Lucanus cervus är Europas största skal¬
bagge. Särskilt hannen med sina enormt försto¬
rade överkäkar är bland det mest imponerande
man kan se i vår insektsvärld. Storleken kan emel¬
lertid variera mellan exemplaren, troligen bero¬
ende på olika rik näringstillgång för larven. De
minsta hannarna har en kroppslängd (käkarna
medräknade) på 25 mm, de största nästan 80
mm. Honan är också kraftigt byggd, men käkar¬
na hos henne har normal storlek.
Har man tur kan man få se två hannar kämpa
med varandra. De använder då sina kraftiga kä¬
kar. Kampen är dock ganska ofarlig. Den slutar
oftast med att en av kämparna ger upp genom
att han faller till marken eller hamnar på rygg.
Under dagtid ser man inte ofta till ekoxarna, ef¬
tersom de då vanligen gömmer sig under löv och
grenar på marken for att skydda sig för sina fien¬
der, främst kråkor och hackspettar. För dem
måste en sådan skalbagge vara ett läckert
skrovmål.
Sena kvällar i slutet av juni och början av juli
kan man få se flygande ekoxar. Det är en egen¬
domlig upplevelse att i skymningen se dessa sto¬

ra skalbaggar komma brummande genom luf¬
ten med nästan lodrätt hängande kropp. Man
kan också få syn på dem, om man på natten lyser
med en stark lampa upp i kronorna på gamla
ekar. Där sitter ofta ekoxhannarna och suger ut¬
sipprande sav från ekarna.
Honoma lägger äggen i eller invid murkna
stubbar eller stammar av gamla ekar, någon
gång också i murkna bokstubbar eller i sågspånshögar. Lavutvecklingen sker under fem års tid i
den murkna veden. Den fullvuxna larven kan bli
omkring 1 dm lång. Den sista vintern tillbringas
som puppa i en kokong. Hannens kokong är van¬
ligen betydligt större än honans, eftersom de
stora överkäkarna också ska få plats i den.
Ekoxen finns främst i landets sydöstra delar,
framför allt på Öland och kusttrakterna i Små¬
land samt i Blekinge. Även i Skåne finns den på
flera ställen men inte i något större antal. Ek¬
oxen fordrar bestånd av gamla ekar för att trivas.
I takt med att gammal ekskog allt mer försvinner
blir denna ståtliga insekt tyvärr mer och mer
sällsynt.
Åke Sandhall
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Sjöarp, mellan Ronneby och Bräkne-Hoby,
Blekinge, är känt för de flesta sydsvenska
skogsmän tack vare sina skogsvårdstraditioner. Under en 10-årsperiod har Roland
Gustavsson studerat delar av Sjöarps myc¬
ket variationsrika lövskogsområde och re¬
gistrerat vad som händer i trädens och bus¬
karnas kamp och samverkan med varandra.
Han har också följt upp vad som hänt efter
olika mänskliga ingrepp. Det hela har re¬
sulterat i en avhandling som utgör ett myc¬
ket viktigt dokument för kännedom av dy¬
namiken i våra lövskogar. Inte minst är re¬
sultaten av stor vikt för bedömningen av
frågan om ädellövskogens skötsel med sikte
på värdefull virkesproduktion står i mot¬
satsställning till flora- och faunavården el¬
ler rekreationsvärdena. Glädjande nog drar
han den slutsatsen av sina registreringar att
intressena mycket väl går att förena. Han vi¬
sar t o m att den skötta skogen i många fall
är rikare än den oskötta, åtminstone sett ur
florasynpunkt.
Roland Gustavsson tycker själv att han

Forts fr sid 13
dan det vil blive, hvis man tør give sig ind på
profetier.
Endnu længere tilbage i tiden kommer vi
måske i et projekt, som lokaliserer sig meget
længere mod nord, på drivtømmer på Svalbard. Her ligger tømmerstokke op til 90 m
30

fått en önskedröm uppfylld. Att få återvän¬
da till och tränga in i sitt barndoms land¬
skap och beskriva det med ord och bild med
vetenskapsmannens ögon. Han har haft
ovanligt goda förutsättningar, dels när det
gäller tillgång till dokumentation av områ¬
dets utveckling före de egna studierna och
dels i sin egen förmåga att i bild gestalta si¬
na strukturstudier. Han har också haft sin
far som samtalspartner, dvs förre rektorn
på Sjöarps skogsbruksskola, som känner till
de olika åtgärderna inom området sedan
flera decennier tillbaka.
I denna bok finns mycket att hämta för
såväl den direkt ansvarige lövskogsskötaren,
som för den allmänt lövskogsintresserade
som opinionsmässigt vill vara med och på¬
verka besluten. Den kräver dock en viss an¬
strängning att tillgodogöra sig, vilket väl är
naturligt när det gäller doktorsavhandling¬
Ca 450 sidor omfattar verket, varav
ar.
dock en stor del är illustrationer, föredöm¬
ligt exakta och klargörande.
Gunnar Almgren

—

over nuværende havoverflade, på gamle
strandlinier, som er op til 9 000 år gamle.
Undersøgelser fra dagens strandlinier lover
godt. Drivtømmeret her kan dateres og
henføres til det nordøstlige hjørne af det
europæiske Rusland, men det er en helt anden historie.

EKBLADET NR 2
Mars 1987
Innehåll
Redaktionellt
Ame Mirton, Exkursionsrapport 1986
Thomas Seip Bartholin, Årstal i trae
Gunnar Brusewitz, Eken- min årstidsspegel
Bengt Nihlgård, Skador på ekskog i Centraleuropa
Erik Samuelson, Lönar det sig att odla ek?
Åke Sandhall, Ekens insekter (2)
Bokanmälningar

2

3
8

14
21

24
29
30

FÖRFATTARNA
Bartholin Seip Thomas Forskningsingenjör vid Lunds universitet
Brusewitz Gunnar Fil.dr., kulturskribent och konstnär med naturskildringar som
specialitet.

Mirton Arne Skogsvårdschef.

Nihlgård Bengt Docent, växtekolog vid Lunds universitet.

Samuelson Erik Jägmästare.
Sandhall Åke Lektor, författare och naturfotograf.

31

f

fl

r

a

a
Akta tiögoÿ *Spege*xn*

■

Lider * Sfc*e*

\

KÄHRS OCH TARKETT
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BRANSCHEN
Rubricerad? ftjretig är dt störsm iörädJarni av svenskt (kummer
Gustav Kihr med tiifve ritning se nhe ter i Mybro och Ljusdal. ramt Tarket r med inlägg'
ningar i Hanaskog och Näsuiir förbrukar irligen ca 75S av det svenska cktimrrtTidigarc köpre vi endast högkvalitativt timmer, då gol*n, av tradition, skulle vata helt
k visifriaoch producerade av rak vuxen ek. Sedan nigra inill baka tillverkar vi bida parlten*
golv sum innehiflcr kvist- Dessa golv Kar Ött etc positivt mottagande av konsumenterna
iom Upplever golven som mycket lettande och spänn inrir
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Kährs sorterar ur klent imiri ett spec ial sort imtm som i färdig produkt benämns Tilja. Pro¬
dukten har en snor och okad rfitrfrägan.
Tärkett använder klent imret i huvudsak till s k Solid wood, ett golv som framförallt säljs pä
export, samt även till en rustik lamellparkettvartani

I

Föi innevarande säsong har vi accepterat en prishöjning pi ca 7,5 %, varav den största höj¬
ningen ligger pi klemimmer. Detta bör. förhoppningsvis, bidraga ull en högre gallnng*
aktivitet oeh pi sikt bidraga till ett lönsamt ekskogsbruk.
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