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Vårgrönska i Skära-

lids national park. 

Denna skånska bokskog 

är den största i 

Sverige.

På nattåget från Umeå träffade jag en man som bar på en 

stor låda aspar i gelé. De ingick i ett forskningsprojekt  

om snabbväxande träd till pappersmasseindustrin. Ett träd, 

berättade mannen, kan liknas vid en bunt stora sugrör. 

Ett bra träd för papperstillverkning har sugrör, fibrer, 

som lätt kan plattas ihop. 

Forskarna hoppas att inom ett par decennier ha fått 

fram en asp som även under svenska förhållanden kan växa 

tre gånger snabbare än dagens varianter.

För att kunna veta vad en skog är måste man först defi-

niera ett träd. Enligt Nationalencyklopedin ska det vara 

en vedväxt som når en höjd av minst fem meter. Den defi-

nitionen verkar tydlig även om rätt många av våra fjäll-

björkar aldrig når upp till den höjden medan däremot 

bambu, som ju är ett gräs, kan bli 40 meter högt.

En skog blir då enligt NE en samling fem meter höga 

vedväxter där avståndet mellan dessa inte får överstiga 

30 meter. Därefter, för att definiera hur stor en skog 

bör vara för att den inte ska nedgraderas till dunge 

 eller liten lund, kommer ett tillägg som nästan har en 

poetisk skrivning: ”Området bör vara så stort att det 

i förening med tätheten mellan träden betingar ett eget 

klimat, som skiljer sig från omgivningens.” 

Just så! Man ska med hela kroppen känna att man träder 

in i en skog: ljuset ska dämpas, svalkan göra sig påmind, 

fukten märkas, doften av barr, mossa, svamp bli tydlig 

och ljudet byta karaktär.

Jag menar att skog måste vara till övervägande del 

Träd är skog 
Några mått plus en känsla
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När mina döttrar föddes planterade jag som en hyllning 

till de nya liven en pil vid sjöns kant till var och en.

Vårdträd, tänkte jag.

Senare fick jag klart för mig att det egentligen var 

livsträd jag hade planterat.

Ett vårdträd är historiskt sett nämligen ett träd som 

planterats som ett slags skyddsande med uppgift att vaka 

över en gård eller en familj. Vårdträdet ansågs vara en 

garant för trygghet och lycka, varför den som fällde det 

också följdriktigt hemsöktes av olyckor. Dessutom trodde 

man att såväl vättar som hustomtar bodde under vårdträdet,  

vilket var ytterligare skäl till att gå varligt fram med 

det. Inte ens djuren fick beta av dess blad.

Ofta valde man ett resligt träd som ask, lind, alm 

 eller ek och inte sällan bytte familjen i ren tacksamhet 

efternamn till trädets. Som när familjen Linné valde att 

byta namn efter gårdens vårdande  lind – eller ”linn” som 

trädet kallades på den lokala dialekten. 

Ett mer prosaiskt skäl till att dessa stora träd stod in-

vid husen var att de även fungerade som skydd mot åskan. 

Därför var det inte heller ovanligt att vårdträdet var en 

ek, eftersom eken oftare än andra träd träffas av blixten.

I folktron var eken därför Tors träd och trollens 

skräck medan vi i vårt vetenskapliga tidevarv vet att 

blixten söker sig till eken eftersom den har rötter som 

går djupt ner till grundvattnet och att dess ved är tät 

och tung och bra på att leda elektricitet.

Träd vårdar 
Symboliskt och praktiskt skydd

Eken i Västergötland 

tog stöten. Bokstav-

ligen. Blixten 

rispade en skåra  

från trädets topp  

ner till dess rot.  

Trädet stod pall. 

Skyddade sin hus-

bondes hus. Vårdade.
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I skogens begynnelse 

regerade ormbunken. 

Släktingar till 

dagens trädormbunke 

i nationalparken 

Kinabalu, Malaysia, 

dominerade landskapet 

redan 200 miljoner år 

innan dinosaurierna 

klampade in på scenen.

Delvis kan vi tacka träden för vår existens. De har varit 

till stor hjälp för att skapa den luft vi andas genom att 

ta upp koldioxid från atmosfären och släppa ut syre.

Träden gjorde sin entré under den geologiska perioden  

devon. Då fanns kvastfeniga fiskar, tusenfotingar, 

vinglösa insekter, snäckor, spindlar, lummerväxter men 

 också, mot periodens slut, skogbildande träd. Deras tid 

på jorden pågick för mellan 390 och 360 miljoner år 

 sedan.

Under karbon, för mellan 363 och 290 miljoner år sedan,  

bildades stora, glesa sumpskogar. Dessa bestod mest av 

gigantiska ormbunkar men även till en del av världens 

första barrträd. Nu utvecklades groddjur, och reptiler  

dök upp liksom vackra trollsländor med 75 centimeter 

 mellan vingspetsarna, och mindre vackra kackerlackor. 

Under perm var det fortfarande barrträd som domine-

rade. Men vi vet också att det växte en släkting till 

dagens ginkgo. Detta kinesiska tempelträd har därför 

en växthistoria på 270 miljoner år, vilket gör det till 

världens äldsta träd och har gett det smeknamnet ”levande 

fossil”. Sitt latinska namn, ginkgo biloba, fick det av 

Linné efter trädets unga, tvådelade ”bi-loba”-blad.

Även trias dominerades av idag utdöda barrväxter.

Jura, för 208 till 146 miljoner år sedan, var dinosau-

riernas och flygödlornas tid men också rumsgranens epok. 

Den kan bli uppemot 50 meter hög, men namnet har den fått 

eftersom den även fungerar som krukväxt.

Under krita för 146 till 65 miljoner år sedan, började  

naturen anta bekanta drag. Vi känner igen platanen, eken 

Träd är förutsättning
När CO

2
 blev O

2
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Hö samlades in liksom skogens löv och man började hamla, 

alltså hugga grenar utan att döda trädet.

Efter det att boken etablerat sig i Sverige har det 

inte hänt några stora scenförändringar på skogsfronten om 

man ser det från ett artperspektivs håll. Ett allt kallare 

klimat har, åtminstone sedan vikingatiden, successivt 

flyttat framför allt lövträdens norra utbredningsgräns 

längre söderut och gjort våra fjäll allt kalare. Det är 

en trend som vänt det senaste decenniet. Men långt mer 

än klimatet har skogens utseende de senaste århundradena 

ändrats av människan. 

Hur mycket som människan avverkat under sin relativt 

korta tid på jorden är omöjligt att svara på, särskilt 

som sågen uppfanns redan av de gamla egyptierna. För att 

inte tala om yxan som började användas av Homo habilis 

för cirka 2 300 000 år sedan. Men en vanlig uppskattning 

är att två tredjedelar av den ursprungliga skogen finns 

kvar.

Ensam ponderosatall 

i Custer State Park, 

Black Hills, South 

Dakota.
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Människorna i de små byarna i Niger beslutade sig för att 

ta spjärn mot öknen genom att plantera träd. Man insåg 

att Sahel, korn för korn, såväl bokstavligt som bildligt 

höll på att begrava dem. Man insåg att varje trädskott 

som lyckats rota sig på den av torka förhärdade jorden  

var värd att plöja runt om. Man insåg att varje späd 

trädplanta var värd att skydda från ofta förekommande 

sandstormar, sällan förekommande skyfall, ständiga hot 

från betande djur.

Idag finns minst tre miljoner nya trädgrönskande hektar.

Vad som riktigt fick utvecklingen att vända i Niger  

– det handlade alltså inte om stora statligt eller 

bistånds finansierade projekt – men även i vissa områden  

i Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso och Tchad,  

vet man inte säkert.

Men man vet att det inte enbart handlade om ett för-

ändrat klimat. Regnen hade visserligen på senare år  varit 

mer regelbundet återkommande, men vädret dominerades lik-

väl fortfarande av att ökenstormar drog in, blästrade av 

markens tunna skikt av bördig jord och ersatte den med 

infertil sand.

Förklaringen är säkert mångfasetterad men en viktig del 

har nog varit hur träd betraktades i lagens mening. Från 

kolonial tid har alla träd i Västafrika tillhört staten, 

vilket gett bönderna små initiativ till att bevara dem – 

så de höggs ner för brännved eller byggnationer.

Numera ses träden på åkrarna som böndernas egna, och 

den nigerianska regeringen har på senare tid gått med  

på att enskilda människor får äga enskilda träd. Då 

Träd hejdar öknar
Planteringar som räddar liv

Lapptäcke i Mali: 

rektangulära fält  

med träddungar runt 

en brunn inte långt 

från floden Niger. 
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Men i väntan på denna lag hade det skett mycket på 

 såväl det konkreta som det pedagogiska planet. Domän-

verket hade sålunda strax efter mitten av 1800-talet 

genomfört omfattande skogsplanteringar på de kala fälads-

markerna i Västergötland, de så kallade svältorna. Olika 

privata skogssällskap hade i mindre skala organiserat 

skogsplantering av Sveriges kala hedar. Hushållningssäll-

skap hade börjat dela ut frön och plantor till frivilliga 

som ville arbeta för att fler träd skulle växa. I Läsebok 

för folkskolan från 1899 finns såväl dikter om skogen som 

kapitlet ”Hemplanteringar”. I det får vi möta Bengt och 

Brita som övertalar sin bakåtsträvande far att plantera  

träd som de fått av den gode ägaren av herrgården – detta  

trots att lata pojkar skrattat åt deras frivilliga slit. 

Men Bengt och Brita vet att träd skyddar mot såväl hetta  

som köld, ger lä åt grödorna på åkern och husrum åt 

 vackert sjungande småfåglar: ”Ingenting kan så omskapa 

ett fult ställe, en ödslig trakt, en blåsig ödemark som 

trädplanteringar.”

Därtill utfärdade Kungl. Maj:t 1908 en förordning om 

planteringsdagar i landets folkskolor som skickade ut 

 skolbarnen att delta i skogsodlingsarbete tre dagar per  

år.

Denna tradition att plantera träd lever fortfarande, 

om än på sparlåga. Många av oss har själva utkommenderats 

på någon friluftsdag för att sticka några trädsticklingar 

i jorden och mina egna döttrar har kommit hem från Sko-

gens dag på Skansen med varsin granplanta i ryggsäcken.

Men idag är det inte helt självklart, vare sig man är 

barn eller vuxen, att inse att vi skulle må bra av ännu 

fler träd i Sverige. Vi har ju faktiskt dubbelt så många 

träd som när Bengt och Brita med käck entusiasm och vilja 

att vara förebilder började plantera träd.

Men trots alla våra träd, över 60 miljarder bara i 

Sverige, kan det på vissa håll behövas fler. Fler träd  

kan rensa förorenade jordar. Fler träd längs våra kuster 

kan ersätta betande kor på strandängar och därmed hindra 

Genom blandskog på 

det bohuslänska Bred-

fjället. 



50

Tidig gryning bland 

aspar i en västgötsk 

hagmark. 

Bakom ladan börjar skogen. Det blir genast svalare, 

 fuktigare. 

Slingrande stigar upptrampade av älg och rådjur. Ett 

skogsbryn för tranparet att gömma sina tvillingungar i 

undan räv och människor. Tjockt av mossa som rundar av 

och mjukar till all sten. Stora flyttblock för troll att 

bo under. Himmelshöga granar. Och i tjärnen bortom kolar-

stugan en ensam lom vars nattliga läte enligt min fågel-

bok är ”… ett ödsligt, klagande vittljudande ’klååi- kå-
klååi-kå-klååi-kå-klåi’ (jämte kattugglans revirrop, det 

klassiska ’skräcklätet’ i radiorysare!)”. 

Med andra ord en ”typisk John Bauerskog”.

Med andra ord vad vi idag skulle klassa som ”välskött 

äldre gallringsskog”. 

Alltså inte en urskog, ett begrepp det annars är lätt 

att ta till när man vill beskriva den trolska skog John 

Bauer tecknade som fond åt den vackra flickan Tuvstarr. 

Denne smålandskonstnär avbildade småländska hagar som 

lämnats att växa igen med gran.

En urskog däremot, är mycket mer i oordning: träd i 

alla storlekar samsas om utrymmet liksom att rotvältor, 

legor, blixtskadade stammar, buskar och sly tillsammans 

ger ett skräpigt intryck av ostädat tonårsrum. 

För att betecknas som urskog ska människan varken ha 

fällt eller planterat träd. Hon ska inte ens ha låtit 

sina djur beta där. Urskogen i Sverige utgör mindre än  

en halv procent av all skog. Så gott som all skog var 

brukad när Sverige fick sin första naturskyddslag 1909  

och samtidigt sina första nio nationalparker: Abisko, 

Träd är urminnes
Biologisk mångfald 
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beskrivas handlar nyckelmeningarna mindre om det extremt 

komplicerade biologiska samspelet mellan alla regnskogens 

organismer och desto mer om noshörningar, elefanter och 

”den röda skogsmänniskan”, som ordet orangutang betyder.

Våra svenska affischdjur, älgen, björnen och vargen,  

verkar däremot inte bry sig om att behöva bo i en 

 kultur skog – för älgen är det snarare tvärtom: mums, ännu 

en granplantering! De som har en djupare inblick i den 

svenska floran och faunan – som har koll på den biolo-

giska mångfalden, vet hur många arter som är rödlistade 

– har därför ett mycket tuffare jobb när det gäller att 

väcka opinion med en svensk horisont.

När några ledande forskare skrev en debattartikel  under 

rubriken ”Skogspolitiken hotar biologiska mångfalden” 

gick de ut hårt. De skrev att den svenska skogspolitiken 

visserligen officiellt vilade på att produktion av skogs-

råvara och bevarandet av miljön är likvärdiga mål, men 

att i praktiken hade produktionen satts i första rummet. 

De skrev att under de senaste 15 åren hade avverkningen 

ökat med 30 procent trots att volymen växande skog ökat 

med 25 procent. De skrev att den svenska skogen blivit 

en jättelik odling där gran, tall och exotiska trädslag 

dominerar och att denna skogsodling utgör ett hot mot den 

biologiska mångfalden. De skrev att överlevnaden för över 

2 000 skogslevande arter inte var säkrad.

Så långt var alla läsare med. Men sedan kom exemplen 

på dessa rödlistade arter: ”På den långa hotlistan finns 

vedtrådmossan och den större barkplattbaggen i gran-

sumpskogar, kapuschongbaggarna på brandskadade tallar, 

vitryggiga hackspetten i gamla lövskogar.”

Någon som ömmar särskilt för kapuschongbaggen och vill 

starta en liten insamling?

Och den vitryggiga hackspetten? Jag menar, det finns 

60 000 000 000 träd i Sverige. Hur kräsen får man vara?

Är det inte bättre att försöka gilla läget, att   

skifta föda från lövträdslöparen och myskbocken som det 

blivit ont om till exempelvis de granbarkborrar det 

Anlagd, kontrollerad 

skogsbrand i Orsa 

Finnskog, Dalarna. 

Allt för den bio-

logiska mång faldens 

skull – främst för de 

många pyrofila växter 

och djur som kräver 

brunnen skog för sin 

fortlevnad.
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Såpan gör golvet 

rent, ger det en 

smutsavvisande hinna 

samt skänker fötterna 

en frisk barrdoft.

Vanligtvis görs såpa på tallolja som är en biprodukt vid 

pappersframställning. Det går även att använda animaliskt 

fett som bas men eftersom få anser det fräscht att ren-

göra med slakteriprodukter som grissvål är denna variant 

mindre vanligt förekommande. 

Förr i tiden fick såpan sin gröna färg av de hampfrön 

som blandades i – de var i sin tur en biprodukt från rep-

tillverkning. Utan hampa, som idag är förbjudet att odla, 

blir såpan gul varför den oftast färgas grön.

Såpa är ett gammalt, miljövänligt allrengöringsmedel 

och verkar kunna användas till det mesta. Följande tips 

vidarebefordras u.p.a. eftersom jag inte själv kunnat 

kontrollera dem (har exempelvis ingen häst):

Använd såpa för att ursprungsbehandla trägolv; bada 

hunden – bra för huden och trampdynorna, kan vara verksam  

mot fästingar och rävskabb; tvätta sår – ger ökad blod-

genomströmning; skydda glaset vid fönstermålning;  tvätta  

golv, kakel och ugn; torka av skinnmöbeln; ta bort 

fläckar  på textilier; döda krukväxternas spinn och löss; 

tvätta bilen, båten, husvagnen – återfettar gummilister;  

tova ull; smörja gångjärn; pensla taknocken vilket 

förhind rar mosstillväxt – varning för halka; en  imfri 

badrumsspegel; bada fötterna; smörja gummistövlar  som 

då inte spricker; skura gravstenen som blir blank och 

 mossfri; få fin doft i bastun genom att blanda såpa i 

stänkvattnet; skura trasmattor; schamponera hästen, och 

slutligen, tillverka såpbubblor (blanda 4 dl vatten, 1 dl 

såpdiskmedel, 1 msk såpa och 1krm bakpulver).

Varning, kan orsaka ”hemmafrueksem”.

Träd gör rent
Oglamorös dokusåpa 
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Naturens enklaste 

beståndsdelar – 

några tallar plus 

några solstrålar 

– i Ätradalen, 

Västergötland.

Träd är kraft
Solenergins omväg

Tåget susade genom Småland. Jag slötittade ut och såg 

gran på gran på tall på gran. I min iPod pågick ett 

radio  inslag om energiskogar. En salixodlare berättade 

nästan kärleksfullt om sin plantering: om hur vacker 

han tyckte den var, om alla harar som kilade ut och in 

 mellan videskotten, om alla fåglar som trivdes där, om de 

älgar  som regelbundet betade i brynet, om kväveläckaget 

som  blivit så mycket mindre. Hans slutsats var att hans 

 skifte från spannmål till energiskog varit bra för miljön 

i stort (klimatet) och i smått (minskat kväveläckage) och 

att djurlivet väsentligen hade gynnats.

Att odla skog är inget nytt. Det gjorde man i exempel-

vis Italien redan under förromersk tid. I ett ingärdat 

område växte träd som kalavverkades med 10 till 20 års 

mellanrum. Virket användes direkt som ved till matlagning 

eller omvandlades till träkol för exempelvis användning 

vid järnframställning, bränning av kalk och tegel. Där-

efter förnyades skogen med hjälp av rot- och stubbskott.

Metoden, som kallas lågskogsskötsel eller skottskogs-

skötsel, har haft liten utbredning i Sverige. Undantagen 

är skånska pilevallar där träden skattades på käppar till 

vidjor, tunnband och korgar, och de basthagar med lindar  

som höggs då de blivit armtjocka för att deras bark 

 skulle bli till rep, tömmar och fiskemjärdar.

Generellt har man haft alldeles för höga estetiska 

krav på energiskogar. Det är förstås självklart att en 

himla massa odlade pinnar i skönhet inte kan jämföras med 

några enstaka ekar i en beteshage eller med en bokskog. 

Men nu är det en odling – vilket det borde kallas och 
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Årsringar berättar 

inte bara om hur 

många år som gått utan 

även om vilka år det 

handlar om och vilket 

klimat som rådde.

Träd är tid
Pollen likaså

Det föll en tall på min tomt som vid sin död var 39 

år.  Jag vet, för jag räknade årsringarna. Jag räknade 

ringarna,  sågade lagoma längder, högg lagom stora bitar, 

torkade dem lagom länge och eldade därefter upp tallen 

i öppna spisen. Det gick på något vis alldeles för fort. 

Livet, döden, intigheten.

Och som med allt och alla andra som dör inser man 

saker  först i efterhand. När det är för sent. Det visade  

sig omedelbart att när tallen föll tog den med sig ett 

ljud, ett stillsamt susande som alltid och oavsett års-

tid  legat som en rogivande ljudmatta över tomten. Ett 

ljud som ingen tidigare egentligen lagt märke till. När 

 tomtens enda barrträd föll försvann ett ljud som det 

skulle ta lång tid att ersätta. Kanske 39 år.

Dendrokronologi – av grekiskans ”träd” och ”tid” – är 

vetenskapen som använder årsringar för att datera trä.

I ett land som Sverige växer träden i princip bara 

 under vår och försommar. Under sommaren avstannar till-

växten alltmer för att helt upphöra redan på hösten. 

Träden  är mycket klimatkänsliga, varför tillväxten varie-

rar starkt beroende på ett speciellt års värme, vilket då 

syns i årsringarna. En serie årsringar blir därför ett 

perfekt ”fingeravtryck” för ett särskilt område.

Genom att göra serier med dessa årsringars finger-

avtryck   kan man pussla sig tillbaka i tiden. För när-

varande sträcker sig långa europeiska årsringskronologier 

cirka 10 400 år tillbaka i tiden. 

Vill man datera golvbrädorna i ett gammalt hus, båten 

man bärgade från sjöbottnen eller den där ärvda  kommoden 
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1. Stöd bevarandet av en regnskog – för kolsänkans och 

syrets skull, men än mer för att värna den biologiska 

mångfalden. Detta är förmodligen det allra viktigaste en 

miljömedveten världsmedborgare kan arbeta för.

2. Stöd bevarandet av naturskog.

3. Stöd trädplanteringsprojekt – bistånd i form av träd-

plantor är lika småskaligt som storartat. Växande träd 

motarbetar den ökande växthuseffekten.

4. Etanol är bättre än bensin – snart utvinns den dess-

utom från träd.

5. Bygg av trä – varje gång trä ersätter andra byggnads-

material är det en vinst för miljön.

6. Elda med trä – att ersätta eldningsolja med pellets 

är förmodligen det snabbaste sättet som en villaägare 

kan göra en stor insats för att hindra den globala 

uppvärmningen. Nästa steg blir att få ännu renare energi 

från sol, vind eller vatten.

7. Ta med barnen ut i skogen – det uppväxande släktet 

måste också lära sig respektera naturen.

8. Ät mer vegetariskt – idag skövlas mycket skog för att 

göra plats åt nötdjursuppfödning. Dessutom gör fruktträd 

nytta för klimatet.

9. Köp klokt – se till att inget av det livsmedel du 

köper kommer från åkrar som ligger där regnskog skövlats.

20 saker du kan göra för att 
hjälpa träden rädda världen

Barn i bok. När det 

enkla och nära blir 

det storslagna och 

universella.
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Tron på ett mytologiskt världsträd tycks vara lika gammal  

som den är vida spridd. Tanken att det vid jordens mitt 

finns ett väldigt träd som når ända upp till himlen och 

som är gudarnas boning fanns i såväl Latinamerika som 

 Indien och Mellanöstern. 

I den fornnordiska tron var detta träd asken Yggdrasil.  

Av Yggdrasils tre rötter gick en till Urds brunn där 

asarna höll ting och nornorna spann sina eviga ödestrådar  

såväl för enskilda som för hela universum. Den andra 

 roten ledde till Mimers brunn vid Jotunheim, jättarnas 

hemvist, och den tredje rotens brunn var Hvergelme där 

draken Nidhöggs ständiga gnagande hotade trädet.

Många skapelseberättelser har med ett träd som sym bolen   

för liv. I den bibliska varianten var det ett äppel träd 

som härbärgerade kunskapen om gott och ont och vars fruk-

ter Adam och Eva var förbjudna att äta av.  Eller rättare 

sagt, det har blivit ett äppelträd eftersom, tja, det 

verkar det inte vara någon som egentligen vet. Där emot 

vet man att på den tiden som Bibeln skrevs var  äpplet 

en okänd frukt i Mellanöstern. Alternativa förslag har 

lagts fram om att den förbjudna frukten istället var ett 

granat äpple, ett päron eller ett fikon.

Men även fruktlösa träd har sina myter. Att aspens 

blad darrar beror enligt folktron på: att Jesu kors till-

verkades av asp, vilket gjort trädet för evigt skamset; 

att Judas hängde sig i en asp efter att ha förrått Kris-

tus; att Kain slog ihjäl sin bror Abel med en aspgren 

 eller att aspen var det enda träd som inte sörjde Jesu 

död och därför fördömdes av Gud.

Träd är myt
Det viktiga besjälades

I grekisk mytologi 

finns gyllene äpplen 

som smakar som 

honung, kan hela 

sjuka, själva bli 

hela på nytt när de 

ätits och alltid 

träffar målet om de 

kastas liksom att 

de likt en bumerang 

återvänder till 

kastarens hand. 

Äppelträdet skapades 

åt Afrodite, frukt-

barhetens gudinna, 

varför äpplet 

förknippas med just 

kärlek.
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Träd kan hela?
Medicin versus magi

Som knattespelare i Helsingborgs IF fick jag för första 

gången bära en sponsrad matchtröja. På ryggen stod det 

”Albyl hjälper”. Då visste jag inte att Albyl var ett 

varu märkesnamn för acetylsalicylsyra och inte att acetyl-

salicylsyra är en vidareutveckling av salicylsyra som 

till en början utvanns ur sälgens bark.

Om kloka gummor och gubbar i alla tider lyckats lindra  

värk med hjälp av bark så misslyckades de oftare med sina 

naturläkemedel. De hade tokfel när de trodde att rönnbär  

hjälpte mot reumatism, sav från ask var bra mot ormbett,  

alens löv tog bort fotsvett, hagtornste hjälpte mot 

hjärt svikt, dekokt på ekbark lindrade frostskador och så 

vidare. Det är också tveksamt om tallen, som det hävdas  

i En myckit nyttig örta-book från 1642, verkligen kan 

 användas till att underlätta urinering, minska ledvärk, 

hejda riklig menstruation, lösa förstoppad mage, bota 

pesten, lösa upp njurstenar och motverka okyskhet.

Och björksocker hjälper inte mot cancer. Eller?

I en tämligen färsk rapport från SLU läser jag att 

 betulin, ett ämne som förekommer i höga halter i björk-

bark, ”kan vara ett effektivt ämne när det kommer till 

att behandla sjukdomar som cancer och hiv”. Därtill, 

när en forskargrupp från Lunds universitet studerade hur 

cellerna kommunicerar i ämnet xylos, vilket utvinns ur 

björksocker, nöjde de sig inte med detta utan ”testade 

ämnet på olika typer av tumörceller, t ex lungcancer, och 

det visade sig att cellernas tillväxt bromsades”. 

Ur världens äldsta 

träd, ginkgo biloba,  

utvinns med folk-

medicinens något 

tvek samma logik 

medel mot dåligt 

minne, yrsel koncen-

trationssvårigheter, 

öronsusningar, trött-

hetskänsla och senil-

demens.
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Träd är makt
Åt staten vad staten tillkommer

I Sverige är vi, med rätta, stolta över vår allemans-

rätt. Men ska man hårdra det hela är allemansrätten en 

försämring mot vad det var ”från början”. Ända fram till 

1700-talet diskuterade man faktiskt om trädfällning  på 

annans mark verkligen kunde betraktas som stöld. Att 

 påstå att man ägde ett träd, menade många, var lika 

 befängt som att hävda att man kunde äga en bit av luften 

eller en del av havet.

Den svenska ekens historia är ett bra exempel på att 

det är skillnad på träd och träd även vad gäller ägande-

rätten. Redan de gamla landskapslagarna från 1200- och 

1300-talen innehöll regler för hur ek på allmänningar 

fick hanteras. De fick helt enkelt inte fällas om inte 

alla samtyckte.

Den stora förändringen vad gällde ekens status kom med 

Gustav Vasa. År 1558 lät han utfärda ett allmänt förbud 

mot att fälla så kallade bärande träd: ek, bok, apel, 

hassel, oxel, rönn och hägg. Detta eftersom trädens fruk-

ter var nyttiga för såväl djur som människor. Men därtill 

behövde Gustav Vasa virke för att slöjda sig en örlogs-

flotta varför han samtidigt helt sonika förklarade eken 

som kungens träd och förbjöd bönder att hugga ner den.

När Sverige på 1600-talet blev en dominerande Öster-

sjömakt blev tillgången på ek än viktigare. Att landets 

flottbas 1680 flyttades från Stockholm till Karlskrona 

och det ekrika Blekinge var därför ingen slump.

Under 1700-talet surnade bönderna alltmer över ek-

reglerna. Dels för att fritt växande ek hämmar allt  annat 

Idag är vi vana vid 

personligt ägande 

och allemansrätt. 

Förr kunde kronan äga 

träden på din mark, 

vilket historiskt 

sett gjorde eken, 

som behövdes för att 

bygga krigsfartyg 

som Vasa, till ett 

särdeles hatat träd.
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Produktionsfakta

Genom denna bok bidrar du till en mer hållbar 
framtid. För varje sålt exemplar planterar 
Världsnaturfonden WWF ett träd i Afrika som 
skydd för unika regnskogar.
Sedan många år driver WWF trädplanterings-

projekt av detta slag i Afrika. Syftet är att 
minska bristen på virke och ved för de omgi-
vande samhällena och på så vis förmå människor 
att inte ta sig in de ursprungliga regnskogarna 
för att hugga träd olagligt. Mycket stora 
skogs  arealer avverkas för olaglig produktion  
av träkol. De ny planterade träden bildar 
alltså en buffertzon i utkanten av regnskogen  

så att den kan skyddas permanent. Hittills 
har WWF planterat långt mer än tio miljoner 
träd inom ramen för dessa projekt. Kärnan i 
detta natur vårdsarbete är samarbete med lokal-
befolkningen. Genom att hjälpa samhällen att 
hitta nya, hållbara försörjningsmöjligheter 
kan man skydda skogen samtidigt som fattig-
domen minskar. Tack vare den buffertzon som 
trädplanteringen skapat har människor fått 
nya inkomstmöjligheter, den tropiska skogen  
 bevarats och de hotade arterna fått ett bättre 
skydd. Och varje träd bidrar till att minska 
växthuseffekten. Träd är trolleri!

För att kunna producera denna bok med minsta 
möjliga miljöpåverkan har material och sam-
arbetspartners valts med största omsorg. 
Inlagan är tryckt på 150 g Papyrus Multiart 

matt, tillverkat av Stora Enso vid Grycksbo 
pappersbruk, som är miljöcertifierat enligt 
ISO 14001. 
För- och eftersättspapper, 150 g SCANDIA  

2000 vit, kommer från VIDAR Paper AB. 
 Fyllnads- och bindemedel i detta papper är 
 biologiskt nedbrytbara och klassificeras  
som icke miljöfarliga enligt EU:s regler.
Pärmöverdraget och gördeln är tryckt på  

150 g Scandia 2000 vit. 
Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska 

oljor. De levereras av Hostmann-Steinbergs 
 fabrik som är miljöcertifierad enligt ISO 9001. 
Halvklotbandets väv, Canvas Extra 1130 från 

Prolibris, är tillverkad i 100 procent bomull 
och uppfodrad på ett 40 g syrafritt papper. 
Inga toxiska färgämnen. 
Transporten av böckerna har skett med BAS 

transport AB som är miljöcertifierat enligt 
SS-EN ISO 14001-2004. Bilarna kommer från 
Scania som arbetar efter ett miljölednings-
system enligt ISO 14001 och EU:s förordning 
EMAS. 

Boken säljs utan bokhandelns sedvanliga 
returrätt vilket innebär att man nästan helt 
eliminerar onödiga transporter.

Här planterar WWF 
ditt träd




