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EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH
EXKURSION 1989
Arne Mirton

Det fanns långt framskridna pla¬
ner på en exkursion i Mälardalens
ädellövskogar när kopplingen
med Västerås 1000-årsjubileum
1990 plötsligt blev en faktor att
räkna med. Intresset riktades i
stället mot Kronobergs län med
sina ryktbara Karolinerekar. De
rutinerade exkursionsmästama
vid skogsvårdsstyrelsen i Växjö
tvekade inte ett ögonblick inför
uppdraget att med mycket kort
varsel arrangera Ekfrämjandets
exkursion 1989. Alla som hade
förmånen att få vara med vet också
att det blev ett synnerligen välkomponerat, lärorikt och uppskat¬
tat arrangemang som skogsvårdschefen ROLAND PERSSON och
alla hans medarbetare, inom och
utom skogsvårdsstyrelsen, skall
ha ett stort och hedrande TACK
för.
Ädellövskog i Kronoberg
Samlingsplats var Scandic Hotel
utanför Växjö, där ordf GUNNAR
ALMGREN kunde hälsa ett 70-tal
medlemmar välkomna. Länsjägmästare ARNE JOHANSSON

välkomnade å Kronobergslänets
vägnar och invigde oss i vad detta
sydliga barrskogslän kan erbjuda
av ädla lövträd. Procentuellt är
andelen ädellöv blygsamma 1,2 %
av skogsmarksarealen eller 2,1 %
av virkesförrådet. Det motsvarar
10 000 hektar resp 2 milj m3sk.
Ädellövskogsskötsel är ett för¬
summat kapitel i länet, något som
man nu håller på att rätta till även
om det går långsamt. I det arbetet
måste vardagsfrågorna komma i
centrum och åtgärderna i första
hand koncentreras till restaurering
av befintliga bestånd.

Rappgo AF Rappe AB
Som en frisk fläkt av småländsk
företagsamhet äntrade sedan VD
ADOLF-FREDRIK RAPPE ta¬
larstolen för att berätta om sitt
företag. Han började med trägolv¬
tillverkning redan 1967 och hans
idé var att framställa en lamellbrä¬
da som var formbeständig och
stark samt inte minst en värdig
ersättare till gamla tiders breda
och charmiga golvtiljor. Verk¬
samheten har utvecklats på den
3
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Fig 1. Skogsinspektor Ove Berg lär ut rätta metoden att aptera ektim¬
mer. Intresserade åhörare är frän vänster Roland Persson, Bengt Stenerot, Gunnar Almgren, Åke Andersson, Boris Möllerström och Peter
Krutzsch. - Foto :Ulf Olsson

1600 hektar stora släktgården
Drettinge, där det fanns utrymme
även för andra verksamheter än
traditionellt jord- och skogsbruk,
Produktionen har ökat efter hand
och sortimentet, Mörkaskogs trägolv, omfattar idag golv av fur,
gran, lärk, ek, bjok, ask och björk,
IKEA är en stor kund.
Ekskogsskötsel
Efter denna inomhusupptakt förde
två bussar sällskapet till Ingelstad
och ett ca 10 hektar stort sammanhängande ekområde, ägt av Växjö

4

kommun resp Landstinget. Enligt
parollen "bättre sent än aldrig"
diskuterades här under distriktsföreståndare GÖTHE BRORSSONS handfasta ledning lämpliga
åtgärder för att få det drygt 50åriga ekbeståndet i godtagbart
skick. I den mest eftersatta delen
av beståndet genomfördes avslut¬
ningsvis en individuell gallringstävling i strilande sensommarregn. Vid genomgången av resultätet riktades viss kritik mot
poängsättningen men beträffande
valet av huvudstammar var enig-
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heten stor. Göthes "facit" fick gott
betyg av den församlade expertisen och hans kompetens som
småländsk ekskötare behöver
hädanefter inte ifrågasättas.
Första dagen avslutades med kafgenuin hembygdsmiljö
fetår
samt historisk bestigning av Inglingehög, en välansad gammal
kungagrav med ansenliga dimensioner.

Planteringsförsök
Ett planteringsförsök med ek på
skogsmark, utlagt våren 1989,
skymtade genom bussfönstret på
väg ut mot andra dagens exkursionspunkter. Högläggning med
ca 7x7 meters förband hade utförts
i samband med skyddsdikning. På
högarna hade planterats 2 st 1/1
ek, varav den ena plantan försetts
med viltskydd, s.k. växtrör. Kring
dessa två huvudplantor hade 6 st
1/0 ek planterats med ca 1 meters

i

Fig 2. Jägmästare Ingvar Svensson kliver försiktigt bland kvistarna i
den nygallrade lindskogen. Övriga jägmästare som också diskuterar
lindens för « och nackdelar är Arne Johansson, Sven Eriksson, Gunnar
Almgren och Ken Bergström. Foto :Ulf Olsson
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-Ekbladet 5förband. Mellan ekgruppema
hybridasp och asp i 3,5 meters
förband. Försöket är ett exempel
på aktiv ekföryngring där naturliga förutsättningar saknas. Det är
ännu för tidigt att sia om resultatet,

Ett rent hie
På den lövrika ön Kläcklingen i
sjön Åsnen och alldeles nära stranden visades något som på genuin
småländska brukar kallas "ett rent
hie". En f.d. betesmark hade fått
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växa igen med diverse träd, buskar
och sly. För bara några år sedan
skulle beståndet tveklöst ha klassats som "lågproducerande" och
skoningslöst slutawerkats. Med
dagens positiva syn på lövskog
styrde diskussionen i stället in på
möjligheterna att ur denna "soppa" restaurera fram ett vackert
ekbestånd genom att bland annat
hugga bort all gammal björk. I en
annan del av området visades
också exempel på att detta var fullt

Fig 3.SYDVED bjöd pä lunch som
avnjöts i 1600-tals-miljö framför
Bo Ursbergs välrestaurerade
mangårdsbyggnad. Värden fick
en gåva av Ekfrämjandet för sin
gästfrihet och som tack för sitt
intressanta anförande om släkt¬
gården och bygden vi besökte.
Foto :Ulf Olsson

-
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möjligt, men att man bör vara för¬
siktig med att röja bort underväxten.

Lindbestånd
Efter att SÖDRA bestått med förmiddagsfika och ek-apteringsinformation, förmedlad av skogsinspektor OVE BERG, besöktes
något så ovanligt som ett lindbe¬
stånd. Den 40-åriga demonstrationsytan var, med anledning av
decelebra gästerna, nygallrad från
1900 till 830 stammar per hektar.
Mellan de smäckra stammarna
diskuterades lindens för- och
nackdelar som skogsträd. Stun¬
dom blev inläggen perifert lyriska
och någon konstaterade bl.a. att
lind är mycket vanligt i namn,
t.o.m. vanligare än ek.

Skräpskog blir ekskog
I byn Hunshult visade distriktsföreståndare GERT HÅKANSSON
ett 40-årigt lövblandbestånd, upp¬
kommet genom stubbskott i en f.d.
fruktodling. Dominerande träd¬
slag var björk 38 %, ek 31 % och
sälg 28 %. Den senare i form av
yviga buketter. På en gallrad prov¬
yta visades hur det till synes hopp¬
lösa skogstillståndet kunde om¬
föras till ett prydligt ekbestånd
med 140 fina ekstammar / ha.

Därmed fick det också status av
ädellövskog, eftersom 50 procent
ädellöv i grundytan räcker för att
uppfylla lagens definition i Kro¬
nobergs län.

Gården Hunshult
Efter ett kort besök i ett 50-årigt
askbestånd, uppkommet som underväxt till al och björk, styrdes
stegen mot BO URSBERGS
vackra och välrestaurerade mangårdsbyggnad. Den hade en
charmfull inramning av Åkerö
och en mångfald andra gamla fina
äpplesorter. I denna tilltalande
miljö avnjöts en utsökt lunch som
SYDVED generöst svarade för.
Inte ens husförhören var
på
denna
avskaffade
traditionsrika gård som varit i
släktens ägo sedan 1600-talet.
Plusträd
Det visade sig att gårdens närmas¬
te omgivningar hade mycket att
erbjuda vetgiriga ekfrämjare. I ett
närbeläget, parkliknande biand¬
bestånd av ek och bok fanns inte
mindre än tre kvalitetsplusträd av
ek. Ekarna utvaldes 1958 och var
nu drygt 100 år gamla. Här fick
PETER KRUTZSCH från skogs¬
styrelsen anledning att berätta om
sin alldeles färska frötäktsinven7
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Fig 4. De stätliga karolinerekarna iBjurkärrs-reservatet demonstrera¬
des av reservatsförvaltaren Jan Karlsson assisterad av konsulent Gert
Håkansson. Några data: ålder 260 år, höjd ca 30 m, omkrets 2-3 m,
volym m?sk 7-9. - Foto :Ulf Olsson
8
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tering samt en hel del allmänt om
plusträd. Han kom också in på det
kära spörsmålet om hur man särskiljer robur och petraea. Utläggningen applåderades varmt.

Avverkningsuppdrag
I ett närliggande 110-årigt ekbestånd redogjorde skogsinspektor
LARS OLOFSSON för ett avverkningsuppdrag som SYDVED
utfört vintern 1987 / 88. Beståndets skötsel var tidigare, i vanlig
ordning, mycket eftersatt. Huggningen utfördes manuellt och
stamantalet reducerades från 580
till 330 stammar / ha. Lars pekade
särskilt på svårigheten att bevara
underväxten i önskvärd omfattning samt risken för fastfällning,
Uppdraget gav trots allt markägaren ett netto på 88 kr / m3sk
enligt den presenterade kalkylen,

ning till eftertänksamhet. Som
sammanfattning gavs rådet : Av¬
veckla skärmen omgående. Tag
tillvara det som finns av ek- och
bokuppslag. Komplettera med
granplantering.

Karolinerekarna
En kort promenad i det närbelägna
Bjurkärrsreservatet fick utgöra
slutvinjett och final. Området
donerades till länets skogsvårdsstyrelse 1955 av fru Mary Stephens. Det var en mäktig upplevelse att få vandra i dessa stämningsmättade pelarsalar av ek och
bok med föredömlig och engagerad guidning av reservatsförvaltaren JAN KARLSSON. Trots trä¬
dens imponerande ålder ville inte
Jan gå ed på att de ståtliga ekarna
verkligen förts hit som ollon i fickoma på Karl XH:s karoliner. Hur
det nu än förhåller sig behövde
c
ingen känna sig besviken, och
Föryngring av ek och bok
Efter en kort resa till fastigheten ordföranden GUNNAR ALMBjurkärr besöktes en drygt 10-årig GREN kunde knappast önska sig
ek-bokföryngring under en kvar- en värdigare plats att avsluta 1989
lämnad bokskärm. Resultatet var års exkursion genom att rikta ett
mycket varierande. Markbered- välförtjänt TACK till arrangörer
ning ansågs utesluten på grund av och medverkande.
ytstenighet. Plantuppslaget var
endast fläckvis godtagbart och
viltskaderisken var påtaglig. Si¬
tuationen gav sannerligen anled9
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KÖRSBÄR I KÖKET
Thomas Thörnqyist
Träd är uppbyggda av celler som
kan sägas utgöra trädstammens
byggstenar. Olika typer av celler
är specialiserade på att utföra olika
uppgifter i trädet. Antalet celltyper, deras storlek och uppgift i
trädet varierar mellan olika trädslag. Detta medför att vedens
egenskaper varierar beroende på
trädslag. Det kan därför vara
lämpligt att trädslagsvalet vid
beskogning av mark till en del
styrs av vedegenskaper och den
tänkta framtida användningen av
vedråvaran.
Till viss del påverkas vedegenskapema av markens bördighet och
använda skogsskötselmetoder,
Jordmån och vattenförhållanden
bör därför även styra trädslagsvalet. För att göra trädslagsvalet än
mer besvärligt påverkas löv- respektive barrträdens vedegenskaper ofta i olika riktning vid en och
samma beståndsbehandling. I det
följandejämförsdärförnågravedegenskaper hos barr- och lövträd,
som har betydelse för den slutliga
träprodukten, och hur de påverkas
av beståndsbehandlingen. Utifrån
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vedegenskapema diskuteras olika
framtida användningsområden
för de ädla lövträden samt några
hinder som finns mot en ökad
användning.

Anatomiska egenskaper
Barrträdens celler kan delas in i de
tre celltypema trakeider (kallas
fiber inom industrin), parenkymceller och epitelceller, medan lövträdens celler kan delas in i de fem
celltypema kärl, fibrer, trakeider,
parenkymceller och epitelceller.
Beroende på hur kärlen är fördelade i lövträdens ved skiljer man
mellan bandporiga och ströporiga
lövträd. Hos de bandporiga lövträden, som t.ex. ek, ask och eukalyptus är mycket stora kärl koncentrerade till vårveden medan
mindre kärl är koncentrerade till
sommarveden. Till skillnad från
barrträden är bredden på årsringens vårvedsdel ungefär densammaårfrån år oberoende av hur stor
tillväxten är. Sommarvedens
bredd beror således på trädets till¬
växthastighet. Ju större tillväxten
är desto större är de bandporiga

Ekbladet 5
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Fig 1. Köksskåp i bok med luckor i fågelbär hos Rune Johansson i
Lerdala. - Foto: Thomas Thörnqvist
lövträdslagens sommarvedsandel. Hos barrträden råder det omvända förhållandet, ju större tillväxt desto mindre andel sommarved. Hos de ströporiga lövträdslagen, som t.ex. björk och asp, är
ungefär lika stora kärl jämnt fördelade över hela trädets tvärsnittsyta. Hos dessa trädslag är det svårt
och ofta inte möjligt att urskilja
någon gräns mellan vår- och sommarved. Detta gör att det makroskopiskt kan vara svårt att avgöra
årsringsgränsema.
Lövträden domineras liksom barrträden av celltypen fibrer. Hos

björk och asp är andelen fibrer 6065 %, medan kärlens andel är
ungefär 20 % hos björken och
drygt 25 % hos aspen. Andelen
parenkymceller och trakeider är
således omkring 15 % hos båda
trädslagen. Barrträdens fibrer
upptar hela 90-95 % av stamvolymen, vilket gör att andelen parenkymceller och epitelceller
endast uppgår till 5-10 %.
Det bör observeras, att våra inhemska lövträd inte är utrustade
med några hartskanaler som vissa
tropiska lövträd och således inte
heller har några epitelceller.

11
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Ett trädslags fiberstorlek är till
viss del beroende av trädets geo¬
grafiska växtplats, bonitet och
skötselmetod. Som ett exempel
kan nämnas att aspens fiberlängd
sjunker med ökande bonitet, vil¬
ket även är fallet hos de skandina¬
viska barrträden. I medeltal bru¬
kar massaindustrin ange, att det
går åt ca 2 miljoner tallvedsfibrer
per gram pappersmassa, medan
det för björk åtgår ca 9 miljoner
och för eukalyptus ca 14 miljoner.

Densitet
Densiteten anses av många vara
den mest användbara parametern
vid bestämning av virkets kvalitet.
Detta beror framför allt på att det
finns ett samband mellan massaut¬
byte och torr-rådensiteten (räknat

som ton massa/ m3 rundved) samt
mellan olika hållfasthetsegenskaper och torrådensiteten inom ett
och samma trädslag.
Veddensiteten är beroende av
variablerna fiberväggens densitet,
andelen hålrum i veden samt
mängden extraktivämnen. Dessa
variabler påverkas i sin tur av trä¬
dets ålder, bonitet, geografiska
läge, klimat och skogsskötselåt¬
gärder. Fiberväggens densitet,
den så kallade kompaktdensiteten,
är ca 1500 kg / m3 för alla trädslag.
12

Volymandelen fibervägg avgör

således till stor del vedens densi¬
tet. Man brukar ange densiteten i
barrträdens tunnväggiga vårved
till 250-320 kg / m3 och i den
tjockväggiga sommarveden till
600-900 kg / m3. Extraktdvämnen
fyller ut hålrum i veden, vilket gör
att densiteten ökar. Hos mycket
gamla tallar i norra Sverige kan
densiteten öka med över 100 kg i
kärnan på grund av inlagrade extrakttivämnen.
Hos våra inhemska barrträd an¬
läggs inom ett och samma geogra¬
fiska område ungefär lika breda
sommarvedsband i en årsring. Det
är således den lättare vårveden,
som varierar i bredd och är avgö¬
rande för årsringsbredden. Detta
innebär, att ju ffodvuxnare våra
inhemska barrträd är, desto lägre
blir deras densitet.
För de bandporiga lövträden är
situationen omvänd. Vårveden
med sina breda kärl är ungefär
konstant i bredd. Den tyngre som¬
marveden med sina smala kärl och
relativt sett stora andel tjockväg¬
giga fibrer varierar däremot i
bredd beroende på trädens till¬
växtbetingelser. På goda marker
med stor tillväxt och breda års¬
ringar blir densiteten följaktligen
högre än på magra marker med
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smala årsringar.
Hos de ströporiga trädslagen är
ungefär lika breda kärl och fibrer
jämnt fördelade över hela årsringen. Detta innebär, att densiteten
hos dessa trädslag i stort sett är
oberoende av årsringsbredden.
För att erhålla ett högt massautbyte skall densiteten vara hög, vilket
innebär täta årsringar hos barrträden. Hos de bandporiga lövträden
är det däremot en fördel med breda
årsringar, medan årsringsbredden
är av underordnad betydelse för
densiteten hos de ströporiga löv-

träden.

-

MEKANISKA EGENSKAPER
Under begreppet "mekaniska
egenskaper" ingår ett flertal egenskaper, som t.ex. hållfasthet, hård¬
het, skruvbarhet, spikbarhet mm.
Gemensamt fór dessa är, att de till
största delen är beroende av andelen fibervägg. Man får därför som
regel en god korrelation mellan
vedens densitet och de olika me¬
kaniska egenskaperna.
Eftersom de mekaniska egenskapema är beroende av densiteten
kan man konstatera att ju mer
frodvuxna barrträden är desto
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Fig 2. Matsalsmöbel i fågelbär pä furugolv hos Rune Johansson i
Lerdala. - Foto: Thomas Thörnqvist
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sämre blir vedens mekaniska
egenskaper. För de ströporiga löv¬
träden har tillväxthastigheten inte
någon avgörande betydelse för de
mekaniska egenskaperna. De
bandporiga trädslagens mekani¬
ska egenskaper torde däremot bli
bättre ju mer frodvuxet virket är.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Det kommer med all säkerhet att i
framtiden finnas en marknad för
sågat virke av både tall och gran av
hög kvalitet. Frodvuxet barrträdsvirke med stora kvistar och dålig
formstabilitet kommer det däre¬
mot med stor sannolikhet att fin¬
nas ett överutbud av. Detta beror
på att man även kan producera
detta virke i Mellan- och Sydeuro¬
pa.
Folkopinionen mot skovling av de
tropiska regnskogarna ökar allt¬
mer, vilket kommer att leda till en
minskad och kanske helt stoppad
import av tropiska lövträd till
Europa. Vidare kan. man förvänta
att utvecklingsländerna i allt stör¬
re utsträckning själva kommer att
vilja vidareförädla sin träråvara.
Detta kommer att leda till högre
priser på de exotiska träråvaroma,
inte minst med tanke på att det
finns länder, som de senaste åren
lagt höga exportavgifter på både
14

rundvirke och sågad vara. Som en
följd av en minskad tillgång och
även av de högre priserna som kan
förväntas på exotiska träslag, kan
man förvänta en ökad efterfrågan
på högkvalitativa stockar till faner
från våra inhemska lövträd.
De senaste åren har kemiska emis¬
sioner från byggnadsmaterial an¬
setts kunna vara en anledning till
att allergierna hos barn ökar. Detta
har lett till, att byggnadsindustrin
troligen kommer att bli tvingad att
"varudeklarera" byggnadsmateri¬
alen i framtiden. Man kan förmo¬
da, att detta kommer att vara
mindre gynnsamt för t.ex. plast¬
material, lim och moderna färgsy¬
stem samt kompositer, typ spånskivor, där både lim och spackel
förkommer. Trä har då möjlighet
att ta tillbaka förlorade marknads¬
andelar inom t.ex. produktområ¬
dena golv, inredningar och lister.
Inom samtliga nämnda produkt¬
områden bör det finnas nischer för
de ädla lövträden. Ta t.ex. köksin¬
redningar där skåpen kan tillver¬
kas i ett träslag, medan luckorna
kan vara av ett annat träslag. Ytbe¬
handlingen kan sedan även vari¬
eras för att få fram olika nyanser
och strukturer. Vill man sedan ha
ytterligare träatmosfär i sitt kök
kan man välja andra träslag i golv

Ekbladet 5

och tak.
Det har genom åren alltid funnits
möbler med synligt trä. Träslag
och ytbehandling har dock varierat med smaktrenden. Det är därför troligt, att man även i framtiden kommer att vilja ha möbler i
såväl furu, gran, ek, bok och björk,
som varit de vanligaste inhemska
träslagen. Vid en efterfrågan av
mer färggranna och strukturrika
träslag kan t.ex. ask, alm, fågelbär
och päron bli aktuella. Vad som
kommer att styra smaktrendema
är till stor del beroende på i vilket

välutvecklat. Kunskapen att arbeta i trä fördes till stor del vidare
genom muntlig tradition från
mästare till gesäll. Denna kunskap
omfattade hela kedjan, från hur
man valde träd redan ute i skogen,
till den färdiga och ytbehandlade

träprodukten.
I och med industrialismens intåg
övergick formgivning och konstruktion av träproduktér alltmer
från mästare till speciella konstruktörer, arkitekter och designers. I dag har dessa yrkesgrupper
endast marginell utbildning inom
material, som möbelformgivare träproduktområdet. Arkitekter
och designers konstruerar nya mö- läser endast ca en vecka och bygg¬
nadsingenjörer ca tre veckor om
bler.
trä under hela sin utbildning. Man
HINDER FÖR ÖKAD AN- har alltså i utbildningen inte kom¬
penserat det kunskapsbortfall som
VÄNDNING
Vad är det som styr utnyttjandet av övergången från skråväsendet till
ädla lövträd i byggnads-, snickeri- industrialismen orsakat. Detta är
möbelindustrin? Frågan är natur- desto mer betänkligt då ca 75 proligtvis inte alldeles lätt att svara cent av den sågade varan går till
på, men till stor del torde använd- byggnadssektorn. Den sågade
ningen vara förknippad med tradi- varan står dessutom för ca 70 protion och kunskap.
cent av skogsbrukets rotnetto.
Sedan medeltiden har yrkesgrup- Högre utbildning inom det trämeper som t.ex. timmermän och kaniska området finns på KTH i
snickare successivt byggt upp en Stockholm, där man som frivilligt
hantverkstradition inom trähus- tillval på den maskintekniska lin¬
byggandet. Inom möbelsnickeriet jen kan läsa 19 veckor träteknolobörjade uppbyggandet något se- gi. Vid tekniska högskolan i Luleå
nare och var på 1700-talet mycket finns det dessutom, på den ma15
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skintekniska linjen, möjlighet att
läsa en träteknologisk variant, där
de två sista åren ägnas åt trä. Ut¬
bildningen på bägge dessa hög¬
skolor är till största delen inriktad
mot skärande bearbetning och
produktionsstyrning i såväl såg¬
verk som trämanufakturindustrin.
Inom den högre skogliga utbild¬
ningen var undervisningen om
träets egenskaper och dess varia¬
tioner samt användningsområden
ett mycket stort ämne i böljan av
seklet. Under åren har undervis¬
ningen bantats till att i dag vara
näst intill obefintlig.
Trä som material, och hur skogs¬
mark och skogsskötsel samt även
trädets växtplats påverkar mate¬
rialet trä hos olika trädslag, kan
därför sägas vara mindre väl till¬
varataget i utbildningen. Genom¬
gående för samtliga utbildningar
är, att det i stort sett bara är de
skandinaviska barrträden, som
berörs i undervisningen. Egenska¬
per och användningsområden för
lövträd och allra helst de ädla löv¬
träden nämns vanligen endast i
förbifarten. Till en viss del kan
detta kanske förklaras av att såväl
den skogliga som den träteknolo¬
giska utbildningen är förlagd norr
om Stockholm, därdet som bekant
är sparsamt med ädla lövträd.
16
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Under senaste åren har röster höjts
för att starta nya högskolelinjer
och / eller förstärka befintliga
civilingenjörslinjer för bl.a. trä¬
husbyggande, trämanufaktur, cel¬
lulosa- och papperskunskap samt
linjer för designers. Vidare är man
i färd med att se över jägmästarutbildningen inför 20-hundratalet,
samtidigt som röster höjts för att
förlägga en högre skoglig utbild¬
ning till södra Sverige.
Samordnas det uppenbara beho¬
vet av högre utbildning inom
skogsnäringen till en fakultet vid
en teknisk högskola finns det
möjlighet att uppnå en kunskaps¬
överföring från den färdiga träpro¬
dukten till beståndsanläggningen.
Detta gäller för såväl utbildning
som forskning och utveckling. En
civilingenjörsutbildning med in¬
riktning mot den sydsvenska
skogsnäringen skulle gynna an¬
vändandet av de ädla lövträden,
eftersom det inom många geogra¬
fiskt avgränsade områden i södra
Sverige är mer lämpligt att odla
ädla lövträd än barrträd sett ur
träteknologisk synvinkel.
Slutligen skall fastslås: Skogs¬
bruk måste vila på en ekologisk
grundsyn men skötas på ett in-

-
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-

bestånd. Sydsvenskt skogsbruk
borde därför ha ekonomiska incitament för att avsätta avsevärda
arealer för ädellövskog.

genjörsmässigt sätt. Med detta
menar jag att den ingenjörskonst
som ger bästa ekonomiska resultat
med skötsel, drivning och förädling av resursen skog. Detta inne¬
bär en optimering och integrering
av markanvändning och skogsråvara, från stubbe till färdig produkt, för att uppnå bästa totalekonomi inom skogsnäringen.
Sett ur ovannämnda perspektivfinns stora markområden i södra
Sverige, som lämpar sig bäst för
ädellövskog i rena eller blandade

För den som vill veta mer, läs:
Ungdomsved i barrträd. Rapport
nr 10 ,Sveriges lantbruksuniversitet, SIMS-institutionen, Uppsala.
En jämförelse av några egenskaper hos barr- och löwed. Uppsats
nr 35.Sveriges lantbruksuniversitet, SIMS-institutionen, Uppsala.

*
Mellomgården Såg AB har välvilligt ställt medel till förfogande för
tryckning av färgreproduktionema i ovanstående artikel. Red.

*
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ÄN BYGGS BÅTAR AV EK
Thomas Thieme
Båtar har i alla tider byggts längs
Sveriges kuster och materialet har
varit trä. Först under senare hälften av 1800-talet böljade fartyg att
byggas i järn och stål och under de
senaste trettio åren har den glasfiberarmerade plasten nästan helt
ersatt småbåtsbyggeriet i trä.
På Orust i Bohuslän utvecklades
en båtbyggartradition och det
fanns ett båtbyggeri nästan på
vaije gård. Varför just Orust har
varit ett "båtbyggarland" sedan
medeltiden har flera orsaker. En är
tillgången till ek i de skyddade
dalgångarna och på markerna
kring Morianda Säteri, en annan
närheten till fiskare längs bohus¬
kusten och inte minst en yrkestra¬
dition med sinne för linjer, kurvor
och former och framförallt ett
"gott trähuvud" med blick för trä,
dess styrka och motståndskraft
mot röta.

På några få årtionden sedan 1960talet har dock det traditionella
båtbyggeriet i trä nästan försvunnit och idag är det bara en handfull

båtbyggare som bedriver ett yrkesmässigt båtbyggeri. Två av
dem är bröderna Folke och Eilert
Ericsson i Dalby vid Henån. När
Föreningen Allmoge Båtar planerade att på nytt bygga en seglande
makrillgambåt kontaktades Folke
och Eilert för att höra om det fort¬
farande var möjligt att bygga en
båt i de relativt stora dimensioner
det var fråga om.
Makrillgambåten Blixten bygg¬
des ursprungligen av Jakob på
Stansnäs på insidan av Orust 1868
och bordfylldes av Johan Anders¬
son på Saltbogen, Tjämö i norra
Bohuslän. Blixten var 35 fot eller
10,5 m lång och 14 fot eller 4,2 m
bred. Linjerna är de samma som på
de s.k. kosterbåtama. Benämning¬
en kosterbåt var dock inte så van¬
lig på västkusten, där användning¬
en fick ge namnet som till exempel
gambåt, däcksbåt, lotsbåt eller
jakt.
Samtalen med Eilert och Folke
ledde fram till att den nya Blixten
nu byggs i Dalby. De böljade

Fig 1. (Sid 19) Översta bordgängen fästes pä Blixten (Dalby, Henän
1990). Foto: Lars Johansson

-

18

Ekbladet 5

M
E-l

r

It / i
|V

/

/

\

i

På

■5

AU

i

i

*1

m
I®
å
f W* i

nr
f

/
'-"i

rí
/ÿJ

:!

(£a/..

KÖ •

éS-

A

i.->L
■.t-#_

4,
X

■

i

V-

■;

X

t'

*V

19

-Ekbladet 5 -

bygget i augusti 1989 och höll i
april 1990 på med att lägga däcket,
I juli beräknas den nya Blixten
vara färdig med rigg och segel,
Materialet är ek för köl, stävar,
spant och bordläggning och fura
för däcket. Eken höggs på rot redan under 1987 och sågades vintem 1988 av Gustav Andersson i
Nötskär på en blocksåg.
Att välja virke på rot har många
fördelar. Dels ser man på växtplatsen hur kvaliteten är på virket,
dels kan man ta ut stävar, spant och
knän ur växta grenar. Resultatet är
styrka hos virket och en ekonomi i
virkesuttaget. Detta sätt att arbeta
ger också att man hela tiden har

kontroll på virket. Verktygen är
enkla där yxa och såg är de mest
använda. Maskinutrustningen är
plan- och rikthyvel och en större
bandsåg.
Fram till medeltiden klövs virket
radialt med kilar och biladessedan
till plank. Sedan kom sågen i bruk
och kransågning med virket på
bockar med två man på sågen, en
över och en under var i bruk fram
tillbörjanpå 1930-talet. När tänd¬
kulemotom kom i bruk skaffade
flera båtbyggare på Orust en min¬
dre blocksåg med en horisontell
klinga och det är en sådan som
Gustav Andersson i Nötskär an¬
vänder.

\
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Fig 2. Trädfällning på Orust 1987. - Foto: Lars Johansson
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Sättet att lagra och torka ekvirket
är inte entydigt. Virket var lättast
att såga i färskt tillstånd och vissa
varv kunde använda virket utan
torkning speciellt för bordlägg¬
ningen under vattnet.
Blixten byggs traditionellt på
klink, som är en slags skalkon¬

f

/

struktion, där bordläggnings-

plankoma lappar över varandra.
Först huggs kölen och därefter
reses stävarna. På kölen reser man
mallar av lösvirke, som ger båtens
form. Mallarna är bara ett hjälp¬
medel och förr i världen kunde
skickliga bordfyllare bygga upp
båtens form helt utan mallar. Första bordet fästes vid kölen och
sedan ger överkanten formen på
nästa bords underkant. Det är här
skickligheten att bordfylla kommer in. Varje bordgång lappar ju
över och visar en kant eller linje,
som skall vara harmonisk likaväl
som alla bord skall vara lika breda
över ett spant.
För att kunna böja och forma bordläggningen basas plankoma med
ånga i en bastrumma. En tumregel
säger att det går åt en timme för
varje tum.
Borden fästes med enepinnar,
sammanlagt omkring 2500 st.
Pinnarna svarvas med den ena

m

Fig 3. Garnbåt vid sekelskiftet. Foto: Ur Sjöfartsmuséets i Göteborg arkiv

änden konisk och låses med en kil
på insidan. Kilen är i allmänhet av
fur men jag har sett kilar av ek i
några båtar.
När bordläggningen är klar är
båten bara ett skal. Först nu läggs
spant och bottenstockar in. For¬
men mallas av med en vrangbåge
dvs en ledad spantmall och sågas
till grovt på bandsågen. Millimeteranpassningen görs sedan med
yxan, som fortfarande är det mest
använda verktyget. De bästa yxorna kommer från Hjärtum, en socken i Göta Älvs dalgång. Något om
skickligheten med yxan säger ta-

21
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som är samlad i generationer, kan
man bara uppmana: Fortsätt att
bygga båtar i ek!

lesättet "att hyvla först och slätta
till med yxan".
Mycket återstår dock att göra:
däck, inredning, roder och luckor.
Till sist drevas båten för att sedan
sjösättas och användas.
Det som skiljer bygget av Blixten
från det som under senare tid har
byggts är främst storleken. Eilert
och Folke ser dock inte några större problem - "vi gör som vi alltid
har gjort".
För att inte förlora denna kunskap,

Anm. (Källor)
Den mesta kunskapen om ekens
användning i båtbyggeriet ingår i
muntlig tradition och erfarenhet. I
Regler för byggandet av fiskefartyg av trä (Göteborg 1937) finns
åtta sidor om ek som material,
sjukdomar, fällning, sågning och
sortering.

*
EKFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE OCH EXKURSION
18 - 19 SEPTEMBER 1990

Skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län blir värd och arrangör
tillsammans med 1000-årsfirande Västerås kommun, som också
bjuder på årsmötesmiddag.
Exkursionsprogrammet innehåller bl.a. ekföryngring, ekgallring,
restaurering av ekbestånd, ljushuggning, skötselprovytor (Strömsholm), och landskapsvård (Tidö).
Samling och övernattning på KFUM:s kursgård, Lövudden. Årsmöte
och middag i Västerås stadshus.
Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar.
STYRELSEN

4? \
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BATAVIA
ett seglande monument

- byggs i ek från Danmark

I Nederländerna återuppbyggs ett
tremastat segelfartyg. Skeppet,
Batavia, tillhörde Ostindiska
kompaniet och seglade under
1600-talet till hamnar i Fjärran
östern.
Det historiska Batavia byggdes
1628. Det ansågs vara en snabb
och stark tremastare. Den var
byggd enligt sandwich-modell
med ett inre och ett yttre skal och
en bärande konstruktion av naturligt böjda timmer, allt i ek.
Ostindiska kompaniet byggde
Batavia på sex månader. Rekon-

struktionen av Batavia har tagit ca
5 år.
Projektet startades på privat initiativ, men senare har det blivit en
stor nationell angelägenhet för
Nederländerna, som har ett stolt
förflutet som sjöfaramation.
Batavia kommer efter jungfrufärden att som "ambassadör" för holländskt näringsliv och sjöfart att
besöka Australien, Indonesien
och andra delar av Fjärran östern.
Hamnar i dessa länder har tidigare
besökts av Ostindiska kompaniets
handelsfartyg. -Ulf Olsson
ii

Fig 1. Batavia pä byggplatsen i Lelystad 1989. Inre däck från för till
akter. Lägg mår.ke till de böjda knäna, som bär upp däcksbalkarna.
Varje knä tillverkas i ett stycke av en grenklyka från en grov ek.- Foto:
MaxMilikan
23
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Fig 2. Batavia 1988. Babords sida. - Foto: Max Milikan
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VISINGSÖ-EK TILL REGAL¬
SKEPPET WASA
-Nya Wasa-muséet invigdes den 16 juni 1990
Olle Berglund
" Vi vill leverera ekarna nu, herr

amiral!" - Det kan man mycket väl
tänka sig att framlidne Domänverkschefen Folke Rydbo med sin
vanliga glimt i ögat välkomnade
chefen för marinen med, då denne
kom till Visingsö fór att bese den
berömda ekskogen år 1978.
Den historiska bakgrunden till
besöket var, att 1833 började en
ekskog att anläggas på Visingsö
Kungsgård. Under intryck av star¬
ka liberala strömningar under
1920-talet beslöt nämligen riks¬
dagen, att det kungliga regalet på
ekar skulle upphävas. Ett av syfte¬
na med detta regale var att mari¬
nen alltid skulle ha god tillgång till
grova ekar för sina örlogsskepp.
Under flera sekler hade många
bönder dragits inför rätta av nitis¬
ka hejderiddare och kronojägare,
då de trotsade förbudet och avver¬
kade ek på egen skog för bränsle
eller bygge, eller för att eken stod
hindrande ivägen för nyodlingar. I
varje fall såg många bönder till, att

några nya ekplantor ej växte upp i
deras hagar eller skogar. Regalet
fick nog närmast en hämmande
effekt på ekbeståndet i landet. På
frälsets marker gällde ej regalet.
Det är ju också där, som vi idag
finner de vackraste ekbestånden.
När förslaget om regalets upphä¬
vande förelädes riksdagen, fick
det också bondeståndets livliga
bifall.
Men marinen hade fortfarande i
böljan av 1800-talet behov av
ektimmer - det åtgick 2000 ek¬
stammar för att bygga ett linje¬
skepp - och riksdagen beslöt också
därtill att ekplantering skulle ske
på kronoparkema i stället. Planen
var att 60 hektar om året skulle
ekplanteras under 200 år och man
började just med kronoparken på
Visingsö. Det blev hovjägmästare
Israel af Ström, som fick uppdra¬
get att genomföra detta projekt.
De första ekplantoma sattes ut år
1833. Det avsatta området omfat¬
tade 350 ha. Bönderna på ön var
25

Wasamuseet - en blick in i framtiden
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starkt emot att plantera ek på god
åkerjord. Det är mycket som går
igen, även i vår historia.
Kunskapen om skötsel av plante¬
rad ekskog var så gott som obe¬
fintlig. Delvis planterades eken
tillsammans med lärk, som dock
växte så fort att den fick röjas.
Senare satte man in gran i den
uppvuxna ekskogen, men man
försökte också med bok och sil¬
vergran som undervegetation.
1874 var hela området planterat.
De misstag som gjordes under
resans gång har bidragit till de
insikter vi tror oss ha idag om
rationell ekskötsel. Under alla
förhållanden står där idag en
mogen ekskog med betydande
dimensioner.
Även om inte marinen längre är
spekulant på virket, så är det inga
avsättningsproblem. En stor del
av eken går givetvis till fanérindustrin.
Den 6 december 1989 gjorde re¬
galskeppet Wasa sin absolut sista
resa. Även den blev kort: Från det
tillfålliga varvet bakom Liljewalchs till Galärvarvet bakom
Nordiska muséet. Det nya muséet
ger en helt annan möjlighet att
bevara det gamla skeppet och
exponera dess märkligheter. I den
museiplan, som nu är i sin sista ge¬

nomförandefas ingår även en re¬
konstruktion av stora batteridäck¬
et, som i motsats till skeppet i
övrigt får beträdas av besökarna.
Detta däck byggs upp som en
exakt kopia av det riktiga däcket
från stor-mast till akterspegel. Det
blir 24 m långt och kommer att
utrustas med kanoner, träfigurer
och skulpturer och avser att ge
besökarna en riktig närvarokän¬
sla.
Domänverket har som sponsor
erbjudit sig att leverera virke till
batteridäcket. Vad var naturligare
än att hämta virket från Visingsö.
Men det var sannerligen fråga om
specialsortiment. De nio meter
långa däcksbalkama måste tas
fram av svagt böjda ekar. Till
bärande knän måste man ha gren¬
klykor, där grenen var lika grov
som stammen. Även om man
kunde hämta det mesta virket från
Visingsö, fick man med hjälp av
revirförvaltningen i Linköping
spåra upp lämpliga ekar både i
Småland och Östergötland för att
fylla behovet. Totalt har man leve¬
rerat 57 m3 ekvirke och 22 m3 furu.
Hela batteridäcket väger 55 ton.
Enligt en gammal beräkning ut¬
görs Wasas skrov av 900 m3 ek¬
timmer. Det mesta virket hämta¬
des från områden efter Smålands27
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kusten. Trakten vid Ängsö vid
Mälaren och Erstavik i Södermanland har också bidragit med
virke och en del ekplankor
importerades från Holland och
Riga.

Man kan ju fundera över moralen
i denna historia. Här är ett altemativ: Den som anlägger en ekskog
kan inte bestämma eller ens ana
sig till hur den kommer att använ¬
das. Men sköts den väl, kommer
den säkerligen att finna någon
Såkom till slutendelav Visingsös marknad. Undertiden, underflera
ekar på sin avsedda plats. Det blev generationer, kommer den att
inteen amiral somkan glädja sig åt glädja många älskare av ädellövdetta utan i stället Wasa-muséets skog. Den som avverkar den, gör
chef Lars Åke Kvaming, som det inte enbart med glatt hjärta.
öppnade det nya muséet den 16
juni i år (1990).
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Fig 2. Ulf Axén, formgivare för Vasamuseets utställning "Livet om¬
bord", hugger ut en styrman till en kopia av halva Vasas övre batteri¬
däck, som skall ingå i utställningen. - Foto: Ingrid Kaiser, Sjöhistoriska
museet
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EKEN I GÅNGEN TID - 1 SAGA,
SÄGEN OCH VARDAGSID
Lennart Nordström
Ingen tvekan råder om att eken är
omtyckt av vårt folk. Hur om¬
tyckt? Ja, det går inte att mäta
exakt, men man kanske kan få en
grov uppfattning, om man grundar
sin bedömning på det förhållan¬
det, att när vi människor skall
namnsätta något - oss själva, vårt
hem, vår båt eller vår förening - så
väljer vi gärna sådana namn, som
hos oss väcker positiv reaktion. I
telefonkatalogen för Stockholm
finner man 18 gånger så många
namn på öm som på sparv. Låt oss
göra samma undersökning röran¬
de namnen på några av våra vanli¬
ga träd. Man får då fram följande
rangordning, om därvid poängen
för trädet framför alla andra i
namnpopularitet, linden, sätts till

Eken har kommit att bli något av
en allmän symbol för styrka och
pålitlighet. De svenska sparbank¬
ernas emblem, sparbankseken,
har spritt sig i världens bankväsen¬
de. Ibland dock i originellt modi¬
fierad form. Så har t.ex. ett exo¬
tiskt lands bank valt att i sitt em¬
blem efterlikna den svenska spar¬
bankseken, dock med den skillna¬
den, att man för att ge symbolen
lokalfärg har låtit ett antal stödjerötter växa ned från grenarna.

100.
Ek 74, björk 46, alm, 22, al 15, asp
13, gran 8, ask 7, bok 3, och tall 1.

Ekens ovan siffermässigt antydda
popularitet kan förefalla något
förvånande mot bakgrund av den
tidigare lagstiftning, som förbjöd
bönderna att avverka de ekar, som
växte på deras mark, skattejorden.
Under århundraden gällde stränga
straff för den som förgrep sig på

Om vi undantar våra förfäders
heliga träd, linden, kommer alltså
eken långt framom alla andra träd
i popularitet, åtminstone att döma
av hur vi har valt våra namn.
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ekarna. Ekarna hörde kronan till
och skulle användas för byggande
av krigsfartyg. Denna lagstiftning
gjorde eken till ett bland allmogen
hatat träd. Det gick så långt, att
under 1700-talet fanns det bland
allmogen ett ordstäv som löd:
"Unga ekar och unga adelsmän
skall man hata". Som exempel på
nämnda lagstiftning kan anföras
följande ur 1734 års lag:
"Ingen hafve macht å kronones ägor och allmänningar eller
å skattejord, at hugga och fålla bä¬
rande träd, som äro ek, bok, apel
och oxel, eller å hvatjehanda annat
sätt them förderfva. Hvar som thet
giör; böte för ekoch bok niio daler,
och för apel och oxel tre daler, alt
til treskiftes, och gälde träsvärde
til konungen".
Att eken värdesattes så högt i
gången tid berodde på de många
värdefulla produkter den lämna¬
de. Ollonen utgjorde ett ytterst
värdefullt foder - framför allt för
svin (ollonfläsk), men under nöd¬
år kunde de även tjäna till att dryga
ut människomas svältkost. Ekvirkets kärnved med sin stora för¬
måga att motstå röta var lämpligt
för båtar, husbyggnad och till
stängselstolpar. Barken med sin
höga halt av garvsyra utnyttjades
för garvning. Trots att det hårda,
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grova ekvirket var svårt att uppar¬
beta med gamla tiders primitiva
redskap, gav dock ekvirket ett
värdefullt bränsletillskott.
Glömt är nu det tidigare ekhatet.
Om idag en gammal ek skall av¬
verkas nära ett samhälle, blir det
lätt en folkstorm mot åtgärden. En
stor gammal ek med sin väldiga
krona och knotiga grenar kan ge
oss en intensivt suggestiv natur¬
upplevelse. Lindman har år 1905 i
sin "Bilder ur Nordens flora" tol¬
kat detta i följande något ålder¬
domligt högstämda ordalag:
"Eken är vårt starkaste och stoltas¬
te träd. Med skäl kallas den 'trä¬
dens konung*. Den är symbol för
den oböjliga kraft, som gäckar
stormens raseri. Vill Du se en bild
af naturlifvets styrka i ett af dess
storverk, så stanna vid den mång¬
hundraåriga ekens fot, följ med
blicken de väldiga grenarnas trot¬
siga stigning, sök att fatta talet af
de täta löfknippoma, att reda de till
svindlande höjd lyftade kvistarnas
bukter, lägg handen på det djupfårade pansaret af stenhård bark,
grip ett hårdt tag i den klippfasta
stammen - och Du måste utbrista:
hvilket under!"
Många människor reagerar nog
spontant och oreflekterat på sam¬
ma sätt som Lindman inför en

-
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föras enligt en uppteckning från
Mjöbäck i Västergötland: "Men
eken var ett bra träd ty i en gammal
ek kunde man 'sätta bort' tandvärk.
Man borrade ett hål i eken. Tog en
'sudd', en liten bomullsklut, och
petade med den virad kring en
liten ekflis i och omkring den värkande tanden. Sen stoppade man
den i borrhålet och slog en plugg i
hålet och tandvärken var bortsatt.
Men man var alltid rädd för att
hugga ner eller såga ned en sådan
gammal ek. Gjorde man det fick
man tandvärk." (Enligt en uppteckning i Nordiska muséets folkminnessamling).

väldig gammal ek. Därmed har
också eken i många länder intagit
en särställning i folktro, saga och
sägen. I forntidens Grekland var
eken helgad åt den främste bland
gudar, Zeus. Enligt tyska uppgifter var germanernas världsträd,
Yggdrasil, icke en ask utan en ek.
I Norden var eken guden Tors träd.
Våra förfäder trodde, att eken stod
i förbindelse med mystiska väsen
och besatte särskilda krafter.
Många uppteckningar finns om
sådan gammal tro, men det skulle
föra för långt att här gå närmare in
därpå. Endast ett exempel må an-

ftfcj
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Fig 1 Gunnar Almgren hos polska vänner i Bialowieza. Den stora eken
är 330 dr gammal, 44 m hög och innehåller 47 fastkubikmeter.
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Minnesanteckningar (september 1989) från ett

BESÖK HOS DEN POLSKA
SKOGSFÖRVALTNINGEN
I BIALOWIEZA
Gunnar Almgren
Biträdande skogsförvaltare Wojciech Niedzielski böljade med att
visa oss något av det urskogsmässiga reservat, som omfattar ca
4700 hektar av de totalt ca 58000
hektar av Bialowieza-skogen,
som ligger i östligaste Polen. På
den sovjetiska sidan om gränsen
finns ytterligare 65000 hektar av
denna naturskog.
I reservatet såg vi en imponerande
blandskog bestående av stjälkek,
avenbok, lönn, lind, alm ask al,
björk, gran m.fl. trädslag. Samtliga hade nått avsevärda dimensioner. Ett fåtal döda träd, lågor och
stubbar syntes intill den skogsväg
som vi vandrade på. Vi möttes
dock alldeles efter inträdet i nationalparken av en orädd vitryggig
hackspett, varav man kan dra slutsatsen, att tillgången på död ved
var god.
Vi stannade en stund vid ett min32

nesmärke över de partisaner som
stupat i denna skog i kampen mot
nazisterna under 2:a världskriget.
Därefter besöktes skogar, som
ingick i det aktiva skogsbruket:
först ett föryngringsområde. En
blandkultur med ek, tall och gran i
proportionerna 30, 40, 30 % respektive 20, 60, 20 %. Det rörde sig
om gruppvisa blandningar. Avsikten var att mycket länge ha alla
trädslagen kvar. Man räknade
med att ekarna skulle komma att
dominera i slutskedet.
Vi kunde konstatera, att man hade
vissa bekymmer med viltskador,
särskilt då på ek- och tallplantorna. Å ändra sidan fänns det gott om
plantor. Normalförbandet uppgavs vara 0,6 x 1 m för tall och ek
och något större för granen. 14-16
tusen plantor per hektar uppgavs
som normalåtgång.
Vi besåg också en plantskola med
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alla de träd- och buskarter som
skogsförvaltningen behövde, dvs
ek, ask,lind, lönn, gran, tall, björk,
klibbal, fläder mil. Ogräsrensningen skedde mekaniskt och för
hand, eftersom kemiska medel ej
var tillåtna i Bialowiezaskogen. Vi saknade rödboken och fick
upplysningen, att man prövat den
inom området, men funnit att den
inte klarade vintrarna här. Den behövde ett mera atlantiskt klimat,
Därför används den inte i skogsbruket. - Plantskolans kyllager
som används som buffert vid vårens plantupptagning, utgjordes
av en specialutformad ishållare,
där sjöis placerades i avbalkningar längs källarens väggar.
Ett biandbestånd i 100-årsåldem
med huvudsakligen ek, gran och
tall visades därefter. Det hade viss
svensk anknytning, eftersom
professor Bertil Lindquist på sin
tid varit däroch sett ut plusträd. Vi
såg bl.a. granar, som märkts utvid
detta tillfälle.
Ett ca 200-årigt ekbestånd med
underväxt av avenbok, lind och
skogslönn utgjorde nästa punkt,
Enstaka skogslönnar fanns också
med i kronskiktet. Ekarna hade
medelhöjd på ca 35 m. De hade en
utomordentlig kvalitet och var

helt utan vattskott. Trots en viss
trängsel, som gjorde att krondiametrarna var mycket måttliga, var
brösthöjdsdiametrarna på de

dominerande stammarna 70-90
cm i den del av beståndet vi be¬
traktade. En del av lindarna och
lönnarna ingick också i det övre
kronskiktet. Dessa var också
mycket grova.
Vi besåg också bestånd bestående
av ask, klibbal, ek och björk. Det
mest frapperande var att alla träd¬
slagen hade nått dimensioner, som
man knappast kan få se i Sverige.
Med tanke på den ringa sydforflyttningen, ca 30 mil från Ystad
torde förklaringen vara att klimattypen är en helt annan än Sydsveriges. Ett utpräglat fastiandsklimat med långa och varma somrar
gynnar de flesta av de trädslag vi
fick se och som vi också arbetar
med i Sverige. Årsmedelnederbörden inom området uppgavs
vara ca 630 mm. Givetvis måste
också den genetiska kvalitén vara
god för att slutresultatet skall bli
sådant, som vi genomgående fick
se under vår rundtur i Bialowiezaskogen. Någon skogsdöd kunde vi
inte finna under vår rundtur i dessa
skogar. En viss utglesning i de
gamla granarnas kronor syntes
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likväl. Den var dock inte större än la, monumentala ekar, var och en
vad som är normalt hos svenska benämnd efter olika kungligheter.
granar i motsvarande ålder.
De vi såg där var 30-38 m höga,
Den första dagen avslutades vid en hade omkretsar på 350-470 cm
verkligt imponerande ek. Den var och var 250-450 år gamla. Under
44 m hög och innehöll enligt upp¬ ekarna fanns en tät underväxt av
gift 47 fastkubikmeter. Åldern var diverse trädslag.
ca 330 år (Fig 1 s 31). I närheten Bland alla biologiska data vi fick
var en trevlig rastplats iordnings- ta del av var också aktuella uppgif¬
ställd. Medan mörkret infann sig ter om de högsta träden i Bialofick vi där i nyingens sken bl.a. äta wieza-skogama.
oss mätta på den traditionsrika
maträtten bigos. Den består av Gran
52 m
vildsvinskött, kål och korv kokt i (före kriget fanns en på 57 m)
52 m
rödvin. Till detta äts saltgurka. Tall
43 m
Rätten lär ha 600-åriga anor. Den Lind
vindstilla klara kvällen lystes upp Ask
43 m
måne,
av en nästan full
medan Klibbal
38 m
kronhjortarna brölade på avstånd Skogslönn 37 m
och ett par kattugglor ropade i Asp
36 m
Avenbok 34 m
närheten.
Vi gjorde andra dagen ett besök på Vårtbjörk 30 m
skogs- och naturmuséet i Bialo- Sälg
26 m
24 m
wieza under ledning av dr eng Apel
Czeslaw Okolow. Här fick vi ta del Till slut besökte vi Bialowieza
av en initierad redogörelse för djurpark. Där hölls bl.a. europeis¬
områdets geologi och historia. Att ka vicenter (svåra att skilja från
det överhuvud taget hade bevarats amerikansk bison), tarpaner
till nutiden berodde på att de pol¬ (polska vildhästar) och kronhjort i
ska kungarna hade haft intresse av olika hägn. En grann kapitalhjort
att skydda det, vilket skett ända med 18 taggar var i full brunst och
sedan 1400-talet. Bland de platser lyckades ge en av resedeltagama
vi tidigare hade besökt var f.ö. ett en kraftig stöt med homkronan
litet skogsreservat i Stara Bialo- genom det buktande stängselnä¬
wieza bestående av mycket gam¬ tet. Det blev slutvinjetten.
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EKENS INSEKTER
5. Ekbladlusen (Ekdvärgbladlusen)
Bland alla bladlusarter, som trivs
på ek, intar ekdvärgbladlusen
Phylloxera glabra en särställning,
Den tillhör familjen Dvärgbladlöss, en familj som endast har ett
fåtal representanter i Sverige,
Dess mest beryktade utländska
släkting är den fruktade vinlusen
från Nordamerika, som en gång
utgjorde ett allvarligt hot mot de
europeiska vinodlingarna.
Ekdvärgbladlusen uppträder då
och då i stort antal på vissa ekbestånd i Sydsverige. På undersidan
av ekbladen sitter det då fullt av
små, rödgula, vinglösa bladlöss
och suger. Bladen blir efter en tid
gulprickiga (Fig 1) och kan vid
kraftigt angrepp vissna helt i förtid.
Honorna lägger sina ägg i en ring
kring sig (Fig 2). Här och där kan
man se exemplar, som är försedda
med vingar, platt lagda över krop¬
pen. Genom dessa individer kan
arten spridas till nya träd. På sensommaren uppträder den sexuella
generationen. Då sker parning och
de ägg som blir resultatet läggs nu
fr
på grenar och stammar, där de
övervintrar.

Som de flesta dvärgbladlöss
är ekdvärgbladlössen små, cirka 1
mm i kroppslängd, saknar sifoner* på bakkroppen och ger inte
heller ifrån sig någon honungsdagg som nästan alla andra bladlöss. De växlar heller inte värd¬
växt utan tillbringar hela livet på
eken.
Åke Sandhall
.

I
;;

j
I

_

Fig 1.

V
f

_
Fig 2.
*Sifoner hos bladlöss är ett par ryggrör
8001
av8e blod s°m försvarsmedel
n»l™vimekKr Blodetlnnehaifcrstoegna, stora blodkroppar som innehåller
droppar av halvflytande vax, som rovin-

***

sekterna ogillar. (Red.)
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KURSER I EKSKOGSSKÖTSEL
1989
Ekfrämjandets satsning på kursverksamhet i ekskogsskötsel resultera¬
de i två kurser under 1989. Den första genomfördes i maj och den andra
i oktober. Skogsvårdskonsulent Göthe Brorsson vid skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län, en av deltagarna i höstkursen, redovisar här sina
intryck:
Vid Ekfrämjandets årsmöte i Undervisningen
Växjö den 14 september 1989 Kursen var hela tiden förlagd till
beslutades om ännu en ekskötsel- verkliga skogen. Erik Ståål redo¬
kurs. Rekryteringen gick snabbt gjorde för varje objekt om ägare¬
och den 17 oktober mötte det upp förhållanden. Hur intresset för ek¬
17 förväntansfulla deltagare från skogsskötsel måste gå vidare från
E, F, G, H, K och L/M -län. Många far till son. Han redogjorde för
var rådgivare på skogsvårdssty- beståndshistorik och skötselin¬
relser och på "Södra". Alla hade satser. Sedan frågade han oss om
Kursled- förslag på åtgärder. Efter våra
ekskötselerfarenhet.
ning var Erik Ståål, Gunnar Alm¬ knapphändiga svar, utvecklade
gren och Arne Mirton.
Erik ytterligare hur han tänkt sig
fortsättningen. Gunnar Almgren
Dag 1
gjorde hela tiden fina komplette¬
Övningsobjekten
ringar utifrån sitt stora kunskaps¬
Våra övningsobjekt var i stort de förråd om ädellövskogar.
samma, som visades vid Ekffämjandets exkursion 1988. De är väl Skötselprinciper
refererade i Ekbladet nr 4 av Kursens tema var GOD KVALI¬
Gunnar Almgren. Vill man för¬ TET och HÖG TILLVÄXT. Det
djupa sig ytterligare är det bra att är en god målsättning, som ger bra
repetitionsläsa Erik S tååls bok ekonomiska framtidsutsikter för
"Eken i skogen och landskapet". ädellövet. Temat åskådliggjordes
väl på Eriks objekt. Tre decenniers
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uppföljning har givit kunskaper, leder till målet, en bra krona och
som vi var tacksamma att få ta del "växtlig" stam.
Utifrån denna kunskap hade vi
av.
Vi tjatade om
gallringsövningar.
Vi fick inpräntat, att i skötseln inte
avvika från slutmålet, 50 huvud* att vi hade lärt oss att bara gallra
stammar per ha. De bör ha ca 8 m från ett håll och helst inte mer än
kvistren stamdel och en diame- 20 % volymuttag. Men för att
ter på 80 cm i brösthöjd samt vara hjälpa huvudstammarna tillräck¬
av fanérkvalité. På vägen mot det ligt blev volymuttaget det dubbla
målet är det många intressanta och huvudstammen blev hjälpt
från flera håll. En del av huvud¬
åtgärder:
stammarna kommer att få vatten1. Ta tillvara naturliga skott. De skall borttagas med
ekföryngringar på de lämpligaste kvistjäm minst vartannat år.
ekmarkerna. Ofta är det rakvuxna
ekstammar utan viltskador, som Dag 2
har kommit upp i trängsel med Vi besökte Kölby gård, Ljungbyandra trädslag - ofta gran och holm. Stor areal 40-årig självföbjörk.
ryngrad ek, där vi med nyvunna
Utse tidigt huvud- kunskaper diskuterade val av
2.
stammar och stamkvista. Motver- huvudstammar och gallring. Öm¬
ka vattenskottbildning genom god rådet var ett bra exempel på resultatet av försenade gallringar, där
kronbalans (50 % av höjden).
3. 5 - 10 år mellan gall- sämre kvalitetsstammar fått föreringsintervallema. Varje gallring träde. Kändes bra att alla var övermed inriktning på att hjälpa ekhu- ens om intensifierad skötsel.
vudstammama. Skapa mark- och Ädellövsbidraget med bl.a. fri
stamskydd genom att vårda under- rådgivning och stämpling är ett
växten.
gott stöd för markägaren.
Gallring
Eriks filosofi: Den snabba tillväxten efter hårda gallringar med
vattenskott som följd ger bättre
ekonomi än svaga, som sällan

På Kährs
Vi blev visade virkesmätning i
Kährs stora ekstocklager av mer
eller mindre lyckade apteringar.
Vi blev medvetna om, att en

37

-Ekbladet 5och Gunnar Almgren funnits. De
har ökat kunskaperna och därmed
stimulerat många till långsiktiga
åtgärder. Den viktigaste skogsvårdsåtgärden, gallring i ofta försummade bestånd, har blivit av
och utförs på ett målinriktat och
konsekvent sätt.
Vi tackade kursledningen för
deras bjudande av kunskap, kryddad med humor, engagemang,
fina objekt och god lekamlig spis.
Genom denna kurs har Ekfrämjandet gjort mycket för ekens
framtid. Kursen kommer att ge
"ringar på vattnet-effekter". Vi
kommer var och en, inom sitt
arbetsfält, att bidraga med ett antal
hektar välskött ekskog och sprida
kunskaperna vidare till kolleger,
skogsägare och en ny generation.
Enl. uppdrag

skogsvårdare bör ha god kännedom om kvalitetsgränser och
verkligen aptera de 100-150-åriga
ekamamedomsorg.Bl.a.vetvinu
att fanér betalas med 7 gånger
högre pris än C-stock.
Kährs tillverkning från stock till
vackra golv visades och beskrevs
på ett lärorikt sätt. Avsättningen är
god. Industrin förlitar sig på att vi
långsiktigt skapar tillgång till
svensk ek av god kvalitet. Troligt
är att kvalitetsek blir en bristvara
och att priset därmed stiger snabbare än för barrvirke.

Slutord
Därmed var vi fullärda. Sinsemellan diskuterade vi hur mycket
ekskog, som gått förlorad, om inte
sådana eldsjälar som Erik Ståål

Göthe Brorsson

*
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"EKLANDSKAPET" en regional ekinventering med förslag till bevarandeåtgärder.
Ulf Olsson
Markslagsomvandling inom jordbruket pä grund av upphörd betesdjur¬
hållning har medfört att arealen ekhage med grov ek har minskat. De
kvarvarande ekhagarna utgör refuger för en ängsflora och ängsfauna,
som förr fanns i slåtterängarna. Det öppna eklandskapet med betesha¬
gar är en naturtyp av stort värde för landskapsbild och friluftsliv.
Hagekarna" kan också rätt skötta ge kvalitetsvirke.
I Östergötland har man uppmärksammat hotet mot ekhagarna..
Länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen, lantbruksnämnden och Linköpings
kommun har tillsammans inventerat möjligheterna att bevara
eklandskapet söder om Linköping. Arbetsgruppen skickade ut sin
rapport "Eklandskapet" på remiss till bl.a. Ekfrämjandet och berörda
markägare i Linköpings kommun. Jag skall här kort referera innehållet
i rapporten och ett par remissvar.

Inledning - bakgrund
Arbetsgruppen :Eklandskapet söder om Linköping är av riksintresse för naturvården. Bland ädla
lövträd är eken det utan jämförelse
viktigaste trädslaget. Av 128 utrotningshotade insektsarter i Sve¬
rige är 39 knutna till ek. Gruppen
framhåller också, att eken både
som enskilt träd och i bestånd är ett
viktigt element i landskapsbilden,
I inledningen påpekas också, att
tiden inte räckt till för fältarbete,
Det har medfört , att arbetskartor
för värdeomdömen samt någon

djupare ekonomisk analys av
kostnaderna för ett bevarat framti¬
da eklandskap ej kunnat ffamtagas. En grov uppskattning visar
dock att den årliga kostnaden torde ligga kring en miljon kronor.

Markägarna : "Det vackra, varierade och artrika eklandskapet är
väl värt att bevara”. Destora godsen har i större utsträckning än de
mindre gårdarna lämnat kvar
ekarna av känsla för ekarnas skönhet. Idag tvingas dock alla jordbruksföretag att se strikt ekono-
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miskt på beteshagar och djurhållning. Lönsamheten är pressad,
Betesgång i ekhagar är ej längre en
ekonomisk driftsform.
Tillåt mig citera Carto d-ä. (död 149
f.Kr.) Sin samtids främste jordbruksexpert: På en fråga vilken inkomstkälla han
ansåg vara den pålitligaste svarade han:
"Ett gott bete" Vilken är då den näst
bästa? "Ett ganska gott bete", svarade
Cato. (Red.)

-

-

Markägarna är positiva till förslåget att bevara eklandskapet men
betonar, att de behöver det allmännas ekonomiska stöd.

Ekfrämjandet : "Redovisningen
av situation och problem inom det
s.k. eklandskapet i Östergötland
verkar vara grundad på en god
analys. Åtgärdsförslagen är mycket allmänt hållna", framhåller
Ekfrämjandets ordförande (Gunnar Almgren) i sitt remissvar.
Eklandskapet • definition och
målsättning
Arbetsgruppen : "Eklandskapet"
är ett geografiskt avgränsat områ¬
de i Stångåns dalgång inom Linköpings kommun. Eken är ett karaktärsträd inom området beroende på såväl ekskog och ekhagmark
som solitärek i skilda markslag.
Markägarna : "Rapportens defini¬
tion av eklandskapet är diffus".
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Markägarna menar att det i land¬
skapet kan finnas andra kvaliteter.
Det måste göras en prioritering
också av motstående intressen
inom det skyddsvärda landskapet.
Det kan gälla markslagsomvandling i jord- och skogsbruk eller
exploatering för tätortsexpansion.
Målsättningen tar ensidigt sikte på
naturvården och bevarandet av
landskapets karaktär.
Problemanalys
Arbetsgruppen :
Ståndortsfaktorer. För eken
+
gynnsamma jordarter finns i om¬
rådet. På styva leror drabbas
granen lätt av rotröta. Eken klarar
styva leror men växer också bra på
lättleror och lerblandad morän.
Lönsamhet på kort sikt. Den
långa omloppstiden för ek gör att
granen har bäst ekonomiska
värden. Eken har kalkylmässigt en
osäker situation.
Priset på kvalitetsvirke av
+
högt
och efterfrågan stor.
ek är
Beskogning med barr kan
komma att ske och har skett på
betesmarker och f.d. betesmarker,
som inte uppfyller ädellövlagens
krav på tio ekar grövre än trettio
cm per hektar.
Markägarna :"Rapporten ger

Ekbladet 5

sken av att den ekonomiska kalkylen för ekskogsbruk är osäker,
Detta är inte sant. Den ekonomiska kalkylen är enligt vår uppfattning entydigt negativ".
Ekfrämjandet : "När åtgärder
vidtas för eklandskapets bevarande är det nog viktigt att en mycket
långsiktig inriktning eftersträvas,

En produktion av grovt kvalitets¬
virke av ek bör då ha en given plats
bland de former för ekens beva¬
rande som kan bli aktuella".
Markomvandlingsproblem
Arbetsgruppen : En utförlig beskrivning av pågående markomvandlingar beskrivs. Dessa kan
innebära att äldre ek i hagmark
eller i sluma bestånd försvinner.
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Fig 1. För miljön yt¬
terst värdefulla ekar
i "Eklandskapet"
söder om Linköping .
Foto: Ulf Olsson

-
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Ett ändrat markbruk kan också
medföra att nya ekskogar / ekha¬
gar tillkommer genomplantering.
Följande aktuella markomvand¬
lingar omnämnes:
Åker -> Skog
Åker -> Permanentbetesvall
Hagmark -> Skogsmark
Betesmark -> Ekhage
Lövskog -> Barrskog
Barrblandskog -> Barrblandskog
(där ek gynnas)
Ekbiotop (allm.) -> Exploatering
(täktverksamhet, byggnationer)

För att skydda ekbiotoper av hög
prioritetsklass föreslår gruppen
en skärpt tillämpning av lagstift¬
ning som gynnar ädellövskog.
Skogsägarna bör också uppmärk¬
sammas om de befintliga möjlig¬
heterna att få ekonomiskt bidrag
för plantering av ek och skötsel av
äldre ekskogar, som har betydan¬
de värde för miljö och landskaps¬
bild.
Markägarna : ....betonar, "att det
är ju ett allmänt intresse, en ange¬
lägenhet för alla, att bevara ek¬
landskapet". De anser också, att
det bör vara markägarna, som i
praktiken genomför naturvården.
För detta arbete bör de utöver
befintliga ekonomiska stöd få
skattelättnader.
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I remissvarets sammanfattning
poängterar markägarna, att de är
positiva till myndigheternas ini¬
tiativ att försöka bevara ekland¬
skapet. De ser fram emot ett fort¬
satt samarbete. De förutsätter
dock, att om uppsatta mål skall
kunna uppnås, måste det allmänna
ge markägarna ekonomiskt stöd. "

Bokanmälningar
Trä som material (1986-87)
Trä& kvalitet (1987-88)
Trä och framtiden (1988-89)
-Temaböcker med verksamhets¬
berättelser utgivna av Trätek,
Institutet för träteknisk forskning,
Box 5609, 114 86 Stockholm.

Träteknisk forskning är utomor¬
dentligt viktig och nödvändig, för
att det klassiska svenska träet inte minst ädellövträet - även i
framtiden skall få en viktig roll
inom bygg- och möbelindustrin.
Institutet för träteknisk forskning
(Trätek) har en verksamhet som
betjänar industrigrenarna såg¬
verk, trämanufaktur, träfiber¬
skivor, spånskivor och plywood.
Institutet ger varje år ut en tema¬
bok, där ett aktuellt trätekniskt
ämnesområde tas upp.
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Trä som material (1986-1987)
Det framgår tydligt i Thomas
Thömqvists artikel Körsbär i
köket i detta nr av Ekbladet (s 10)
att det för både skogsodlaren och
virkesförädlaren är viktigt att
känna till virkets egenskaper ner
till cellnivå för att få rätt virke till
rätt användningsområde. Den som
vill fördjupa sina kunskaper om
träets egenskaper ytterligare bör
läsa Träteks temabok 1986-87.
Julius Boutelje har en informationsrik artikel, Trä i närbild, om
vedens struktur och egenskaper.
Man kan också läsa flera värdefulla rapporter om träets naturliga
egenskaper och om hur egenskapema kan förändras under tekniska förädlingsprocesser. Vi får
också besked om, varför trä är rätt
materialval utseendemässigt, tekniskt och ekonomiskt. Några rubriker som lockar till läsning:
Kvalitetsvirke, en torkningsfråga.
Brand i trä. Rätt virke till rätt
ämne. Den farliga naturen (Om
tränedbrytare).

Trä & kvalitet heter Träteks
temabok 1987-1988. VD Martin
Wiklund skriver i förordet att
"Målmedvetet kvalitetsarbete i
företagen ger både efterfrågade

produkter och sänkta produk¬
tionskostnader".
"Kvalitet är viktigare än kvantitet"
skriver Jonas Västerbok i en
artikel med rubriken Resultat,
process, kvalitet.
Det har nu kommit en intemationellt tillämpad standard, som är ett
utmärkt hjälpmedel för träindustrin i sin strävan att bygga upp ett
kvalitetssystem. Man får en god
orientering om den nya standarden.
I vaije temabok finns en litteraturguide "Kunskapsdistribution"
med titlar och beställningsnummer på under året publicerade
forskningsrapporter.
Hur ser framtiden ut för träet som
material till byggande och
boendeinredning? Detta tema tar
Trätek upp i sin senaste "årsbok"
Trä och framtiden 1988-1989.
Det är en mycket intressant
läsning med uttalanden av flera i
(för) träbranschen betydelsefulla
personer. Ett par citat:
Peter Broberg: De flesta arkitekter
har ett mänskligt förhållande till
trä som material.
Rolf Birkeland: Det är konstigt att
det i Norge, Sverige och Finland
satsas så lite på trä. Trä är ju i stort
sett vår enda naturresurs.
Ulf Olsson
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Ekfrämjandets kurs i

EKSKOGSSKÖTSEL
Exkursioner och praktiska övningar i östra Blekinge
och södra Kalmar län. Industribesök vid AB Gustaf
Kähr i Nybro
Kursledare Erik Ståål
Medverkande Gunnar Almgreó

Kurs nr 4 arrangeras
26-27 september 1990
Kursavgift 500 kr
Anmälan till Ekfrämjandets sekretariat
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Läs om tidigare ekskötselkurser på sidan 36. En deltagare, Göthe
Brorsson, berättar om sina intryck. Red.
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