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FÖRORD 

De historiska och stilmässiga sambanden inom 
vetandet visar att det finns en växelverkan mel
lan gammal och ny kunskap. Det som redan är 
känt påverkar hur ny kunskap uppkommer, vil
ken i sin tur utvidgar, förnyar och ger ny inne
börd åt den gamla kunskapen. 

Ludwik Fleck 

Föreliggande skrift består av tre historiska studier i gränser, vetenskap och miljö. 
Studierna är fristående från varandra och bygger på den forskning som jag har haft 
förmånen att bedriva vid Avdelningen för Miljöhistoria vid Institutionen för Idéhi
storia, Umeå universitet, under åren 1996-98. Det som framför allt förenar studierna 
är att de alla behandlar "Natur i norr" och därigenom utgör ett stycke norrländsk 
miljöhistoria; ett område som ligger mig varmt om hjärtat. I efterhand har jag också 
insett att var och en handlar om en akronym: MG, VINA, FURA. Detta ser möjligen 
ut som en tanke, men är det inte. 

Den första studien, "Högsta marina gränsens betydelse", undersöker etablerandet 
av landhöjningsteorin i anslutning till den svenska nationalismen och upptäckten av 
istiden under 1800-talets senare hälft. Särskild vikt läggs vid konstituerandet av 
begreppet "Marina Gränsen", MG, (idag kallad "Högsta Kustlinjen", HK); en kom
plex gräns som syftade till att visa på landhöjningens förlopp och vilken del av Sve
rige som varit täckt av vatten i postglacial tid. En debatt om marina gränsen i Norr
land undersöks särskilt. Vidare ges exempel på hur denna gräns, omkring sekelskif
tet 1900, kom att tolkas inte bara inom kvartärgeologin, utan även inom ämnen som 
växt- och djurgeografi samt arkeologisk geografi under konstruerandet av den 
svenska naturens och den tidiga kulturens utvecklingshistoria. 

Studien är en del av mitt avhandlingsarbete, "'Huru naturen danat Sverige': Na
tion, vetenskap och nivåförändringar", vilket ingår i forskningsprogrammet Land
skapet som Arena: Vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, finansierat 
av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. 

Den andra studien, "Den döda handens logik", är en undersökning av en av 1980-
talets stora miljödebatter i Sverige: frågan om skogsodlingsgränsens upphörande 
och de fjällnära skogarnas bevarande. Denna skog hade länge varit undantagen från 
skogsbruk genom skogsodlingsgränsens skydd, men då gränsen formellt upphörde 
att gälla år 1982 inleddes en het debatt om huruvida denna skog borde avverkas eller 
inte. För skogsnäringen handlade diskussionen framför allt om verksamhetens 
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eventuella ekonomiska lönsamhet, medan andra intressegrupper som samebyar, 
naturskydds- och turistföreningar menade att skogen borde bevaras av miljömässiga 
och kulturella skäl. Av sådana intressegrupper bildades den norrländska samorgani
sationen FURA, Fjällnära Urskogars Räddningsaktion, vars verksamhet och idéer 
utgör det centrala målet för studien. Särskild vikt läggs vid den miljöetik som FURA 
stod för och de skiftande strategier som medlemmarna valde i kampen för att åter
upprätta skogsodlingsgränsen och därmed bevara den Qällnära skogen. 

Den tredje och sista studien, "Naturen i datorn", behandlar forskningsprojektet 
VINA, som drevs av forskare vid Umeå universitet under 1970-talet, men som slu
tade i något som skulle kunna kallas för ett fiasko. Namnet VINA stod för 
"Vindelälven och Nationalparkerna", och det var alla dessa områdens ekologi som 
projektet ämnade undersöka. Det intressanta med VINA är inte bara att det var ett av 
de första stora forskningsprojekten som förlades vid detta universitet eller att det på 
tidstypiskt manér skulle vara tvärvetenskapligt; det var dessutom en av de första 
ekologiska undersökningarna i Sverige som skulle försöka integrera datoranvänd
ning (ADB-teknik) i forskningsprocessen. För detta ändamål utarbetades ett speci
fikt dataprogram, kallat RUBIN (Rutiner för Biologiska Inventerings Normer). 
Prövandet av denna metod var en viktig orsak till att Naturvårdsverket valde att 
bekosta undersökningen, och som det visade sig var också tekniken en bidragande 
orsak till att projektet havererade och fick avbrytas. 

Mitt intresse för VINA och FURA har uppkommit i samband med symposiet 
"Människans hantering av naturen" som arrangerades av Kungl. Skytteanska sam
fundet i samverkan med ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects of genome 
research) Umeå hösten 1997 och forskarkursen "Ekologins historia" som gavs av 
SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) våren 1998. 

Även om den tid som dessa studier undersöker spänner från 1800-talets mitt ända 
fram till början av 1990-talet, har de också det gemensamt att de är utförda med 
traditionell hermeneutisk-idéhistorisk metod. Detta innebär i korthet att det är 
skriftliga källor som utgjort mitt primära källmaterial; ett material vars innehåll jag 
kontextualiserat och tolkat utifrån olika teoretiska perspektiv — vetenskapshisto
riska och vetenskapssociologiska, teknikhistoriska och miljöhistoriska, samt hu
manekologiska. Beträffande de två senare studierna har intervjuer endast gjorts i 
undantagsfall, och dessa har inte haft någon avgörande inverkan på det slutliga re
sultatet. 

Min övergripande hållning till vetenskapliga teorier är konstruktivistisk, men inte 
i en radikal, poststrukturalistisk, språkteoretisk form utan i en mer moderat eller 
realistisk mening, som kan kallas socialkonstruktivistisk. Med detta menas i huvud
sak två saker: Jag utgår å ena sidan ifrån att all vetenskaplig kunskap är bärare av 
kulturbundna värderingar och språkliga kategorier, och att den därmed är påverkad 
av sociala intressen och andra sociala variabler som varierar i tid och rum. Veten
skapen, som jag uppfattar den, är varken objektiv eller neutral. Men jag menar också 
att vetenskapliga teorier (sociala konstruktioner) trots allt kan vara realistiska mo
deller eller förklaringar av en verklighet som jag anser existerar. I så måtto är veten
skapen värdefull, och kan genom forskning alltmer öka vår kunskap om verklighe-
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ten. Jag skiljer med andra ord mellan en objektiv natur och subjektiva vetenskapliga 
teorier om denna natur, mellan en objektiv ontologi och en relativ epistemologi. 
Denna hållning inbegriper att jag även betraktar mina egna forskningsresultat som 
relativa i förhållande till det förflutna, men därmed inte att de är fullständigt relativa. 

Många har bidragit med inspiration, information och värdefulla kommentarer 
under forskningsarbetet, och dessa personer finns omnämnda i anslutning till re
spektive studie. Dock har vissa personer haft större inflytande på resultatet än andra, 
och jag vill framför allt tacka: min handledare Sverker Sörlin och min bihandledare 
Bosse Sundin, båda vid Institutionen för Historiska studier, Umeå universitet; James 
A. Secord som var handledare under min tid som gästforskare vid Department of 
History and Philosophy of Science, Cambridge University, samt Lars-Erik Edlund, 
Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, som var den som födde idén 
om att denna skrift skulle sammanställas som ett bidrag till forskningsprojektet 
Kulturgräns Norr: För ändringsprocess er i tid och rum. Slutligen vill jag tacka 
Clara, som jag tillägnar denna "minibok". 

Umeå den 17 maj 1999 
Christer Nordlund 
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Högsta marina gränsens betydelse 
En studie av landhöjningsteorins etablering i Sverige 
och debatten om högsta marina gränsen i Norrland 

Frågan om strandlinjens förskjutning (idag kallad transgression och regression) är 
ett klassiskt tema i den svenska idé- och vetenskapshistorien.1 Undersökningar för att 
förstå hur och varför förhållandet mellan land och hav förändras inleddes under 
slutet av 1600-talet och pågår än idag.2 Under dessa århundraden har förklaringsmo
dellerna skiftat kraftigt, liksom problemets kulturella betydelse. I ett idéhistoriskt 
perspektiv kan man tydligt se att förhållandet mellan de olika teorierna och den sam
tida kontexten inom vilken de har utformats ofta varit stark. 
"Wattuminskningsstriden", som utspelades mellan naturforskare, teologer och rud-
beckianer i 1700-talets Sverige, och "Glen-Roy-debatten" i Skottland mellan bland 
andra Charles Lyell och Charles Darwin, är två av de mest uppmärksammade ex
emplen på detta. 

En annan intensiv diskussion rörande tolkningen av fenomenet, ehuru ännu föga 
undersökt i sitt idéhistoriska sammanhang, fördes i Sverige omkring sekelskiftet 
1900. Denna tid var som bekant en mycket speciell epok i svensk vetenskapshistoria; 
med ett citat hämtat från geologen Arvid Gustaf Högbom (1857-1940) var det nu 
som forskarna — utifrån ett evolutionsteoretiskt perspektiv — började förstå "Huru 
naturen danat Sverige".4 Välkänt är också att detta var en tid präglad av svensk na
tionalism, och det skall noteras att den bok i vilken Högboms formulering fanns 
publicerad bar den uppfordrande titeln Svea Rike: Handbok för det svenska folket 
(1899).5 

KVARTÄRGEOLOGIN OCH DET NATIONALISTISKA PERSPEKTIVET 

I denna studie ges en tolkning av varför strandlinjens förskjutning åter blev en het 
fråga inom den svenska geologidiskursen omkring sekelskiftet 1900. Från ett inter-
nalistiskt perspektiv är det tydligt att såväl ett vetenskapligt paradigmskifte som en 
förändring av natursynen var relaterad till 1860- och 1870-talens accepterande av 
istidsteorin. Genom denna revolutionerande och i hög grad spektakulära teori, 
kopplad till en specifik tankestil i Ludwik Flecks mening, erhöll naturforskarna ett 
nytt sätt att uppfatta, se på och tolka objekt och fenomen i land skapet, och en mängd 
företeelser — inklusive strandlinjens förskjutning — började betraktas i ljuset av 
glaciationens härjningar.6 Men, analyserat i ett vidare kulturellt sammanhang, är det 
också möjligt att förstå såväl professionaliseringen av den glaciala och postglaciala 
geologin (här omnämnd som kvartärgeologi) som utarbetandet av de nya idéerna om 
strandlinjens förskjutning som ett tema i den svenska nationalismen. 

Utifrån Ernest Gellners och Benedict Andersons teorier betraktar jag denna natio
nalism som en ideologisk kraft, kopplad till den moderna nationalstatens utveckling, 
med syfte att ena politik och folk och skapa en gemensam, föreställd gemenskap.7 

För denna process, att skapa kulturell gemenskap och ett unikt kulturarv för natio
nen, spelade historiker, språkforskare, fornforskare och andra intellektuella en fram

11 



trädande roll.8 Med Eric J. Hobsbawm kan man tala om ett uppfinnande av traditio
ner.9 På ett liknande sätt menar jag att det nya forskningsområdet kvartärgeologi 
(liksom andra vetenskaper som tolkade det förflutna) fick betydelse i arbetet med att 
konstruera ett unikt naturarv åt den svenska nationen, från istiden och framåt (samti
digt som forskningen också bidrog med kunskaper för industrin och de areella när
ingarna).10 Denna verksamhet kan också ses som en form av vetenskaplig, 
"territoriell" nationalism, vilken vetenskapshistorikern Elisabeth Crawford valt att 
kalla "praktisk nationalism".11 Crawford sla-iver: 

What defines their [dvs. de skandinaviska vetenskapsmännens] form of nationalism is first 
of all, their practical actions, but also the way these involved the nation and national sen
timents not only culturally but in a physical-spatial sense.12  

Min utgångspunkt är alltså att utformningen av kvartärgeologins forskningsprogram, 
inklusive teorierna om strandlinjens förskjutning, påverkades av nationalismen, lik
som denna vetenskap även kom att medföra en nationalisering av naturen.13 Naturen 
och dess historia blev, på vetenskapliga grunder, en del av den svenska medveten
heten. Av detta skäl kan jag på ett kunskapssociologiskt plan problematisera Hög
boms citerade formulering att det var naturen som "skapade" Sverige, och istället 
inrikta mig på att undersöka hur det gick till när vetenskapen, genom ett teoretise-
rande om naturen, "skapade" Sverige. Som ett namn för detta tankekollektiv, vars 
tankestil framför allt byggde på istidsteorin och som var påverkad av den samtida 
nationalismen, kommer jag att använda beteckningen "den svenska kvartärgeolo
giska skolan".14 

En av de nya teorierna som utvecklades inom den svenska kvartärgeologiska 
skolan var teorih om högsta marina gränsen, MG (sedan 1933 kallad högsta kustlin
jen, HK)15. Detta är ett komplext kvartärgeologiskt koncept som introducerades av 
geologen Gerard De Geer (1858-1943) under 1880-talet i syfte att försvara föreställ
ningen om en skandinavisk landhöjning. Denna gräns uppfattades dels som en natur-
geografisk gräns som visade hur stor del av Sverige som en gång legat under vatten, 
dels som en bild av hur landhöjningen varierat över den Skandinaviska landmassan. 
Det skall för tydlighetens skull noteras att begreppet "gräns" här är en smula pro
blematiskt då gränsen gavs både en horisontell och en vertikal dimension. Av detta 
skäl är det ibland oklart vad som åsyftas i litteraturen. Så småningom kom denna 
gräns, liksom andra före detta kustlinjer i landskapet, även att nyttjas som verktyg 
inom vetenskaper som historisk växt- och djurgeografi och arkeologisk geografi. I 
slutet av denna studie ges exempel på detta förfarande. 

Som jag vill visa kan den högsta marina gränsen ses som mer än blott en gräns, 
dragen på en geologisk karta i syfte att spegla en fysisk verklighet. Ur ett makrosoci-
ologiskt perspektiv undersöks hur idén var inspirerad av nationalism, och hur denna 
"mentala gräns"16 — likt en geologisk ikon över nationens naturhistoria — därför 
kan betraktas som en svensk nationalsymbol eller som ett naturminnesmärke.17 En 
dylik koppling mellan geologi och nationalism var för all del inte unik för Sverige. 
Enligt vetenskapshistorikern Peter J. Bowler var det snarare regel än undantag: 

Geological theorizing took on a distinctly nationalistic flavour, as the scientists of each 
country sought to explain the phenomena that were most obvious in their local territory.18  

Vidare undersöks närmare hur konstruktionen av den högsta marina gränsen gick till 
genom ett studium av den debatt som följde efter det att själva idén om gränsen var 
etablerad. Utifrån ett mikrosociologiskt perspektiv kommer jag här att hävda att 
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denna konstruktion även var påverkad av vad som kan kallas "rumsliga omständig
heter" eller "regionalism", det vill säga att resultatet kom att färgas av de enskilda 
forskarnas egna intressen och de regionala forskningsmönster som fanns inom Sveri
ges Geologiska Undersökning (SGU) och Geologiska Föreningen i Stockholm.19 

NATION, NATUR OCH GEOLOGIVETENSKAP 

De svenska naturalhistorikerna under 1800-talets första hälft betraktade generellt 
landhöjning och -sänkning som den mest plausibla förklaringen till varför förhållan
det mellan land och hav förändrades. Frågan hade också utretts av flera internatio
nellt bemärkta naturforskare, som bland andra John Playfair, Alexandre Brongniart, 
Leopold von Buch, Auguste Bravais och Charles Lyell, som för övrigt utförde en 
landhöjningsexpedition i Sverige år 1834.20 Med dessa blev nivåförändringarna en 
fråga på den geologiska dagordningen och 1700-talets föreställning om en vattu-
minskning — ofta kopplad till syndaflodens avtagande — utbyttes mot vad som den 
svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius kallade "den svenska vallens höjning".21 

Sedan 1847 hade dessutom flera nivåmätningsstationer installerats längst Sveriges 
östkust (ofta vid fyrstationerna) genom Kungl. Vetenskaps Akademiens försorg, och 
dessa visade dels på att landhöjning fortfarande pågick i samtiden, dels att denna var 
olikformig från ställe till ställe. 

led bland andra i den industriella expansionen, och dess första syfte var att kartlägga 
landets geologi och därmed dess naturresurser till förmån för åkerbruket, bergshan
teringen och andra näringar. På tämligen kort tid utarbetades här en imponerande 

rens förändringar.22 Stor betydelse 

Genom accepterandet av Louis 
Agassiz' och Otto Torells istids
teori (att såväl norra Europa som 
Nordamerika hade varit täckt av 
en landis) vid mitten av seklet 
utvecklades vidare en ny teoretisk 
grundval för förståelsen av natu-

för tolkningarna av naturens histo
ria och de biogeografiska mönst
ren hade naturligtvis även Charles 
Darwins arbeten.23 I människors 
medvetande övergick den fysiska 
likväl som den biologiska naturen 
från att ha uppfattats som statisk 
till att vara i ständig förändring. 

Sveriges Geologiska Undersöknings emblem. 

Ny empirisk kunskap om Sve
riges geologi insamlades av äm
betsverket Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU), som inrät
tades i Stockholm år 1858. SGU 
var helt visst ett statsfinansierat 
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mängd kartor, först och främst i huvudserien Aa i skalan 1: 50 000 som fram till 
1914 innehöll 108 stycken kartblad. Mellan åren 1877 och 1893 gjordes i serien Ab 
15 kartblad i skalan 1: 200 000 och mellan åren 1898 och 1902 tio kartblad i serien 
Ac i skalan 1: 100 000. Med dessa blad var större delen av södra och mellersta Sve
rige upp till Norrlandsgränsen kartlagt. Förutom dessa kartblad producerades också 
en mängd andra arbeten, som kommenterade länskartor och specialkartor, samt inte 
minst serien med beteckningen C. Serie C skulle bestå av uppsatser och längre stu
dier med "intresse för vårt lands geologi", och mellan åren 1868 och 1914 trycktes 
259 nummer, av vilka flera behandlade frågor om istiden och fossila växt- och djur
arter. En mindre variant var serien Ca som fram till 1914 innehöll 11 nummer. 

Intressant nog kläddes den geologiska forskningens "framsteg" gärna i en natio
nalistiskt och romantiskt färgad retorik, både av geologerna själva och andra intel
lektuella. Modernitet och tradition blev på detta sätt förenade, vilket också har upp
fattas som typiskt för 1800-talets nationalism. Såväl teorier som empiriska studier 

Geologer ute på kartläggningsarbete. Under 1860-talet reste geologerna längs lands
vägarna i skjutskärror, så kallade rapphönor, med sina borrar, spadar och mätinstru
ment. Skjutsersättningen var då 1.25 kronor per mil. Erdmann (1908). 

tycktes visa att landet en gång i t iden varit fullständigt täckt av is och vatten, men 
som genom en fantastisk kraft hade marken lossat sina bojor och höjts till den nuva
rande nivån. Sakta men säkert hade landets fysionomi skulpterats fram, och naturen 
med de rikliga tillgångarna på bördiga jordbruksmarker utvecklats. Detta land var 
Sverige, och de människor som tog landet i besittning var svenskarnas anfäder. 

En sådan inställning till geologi, natur och nation visade geologen Carl Wilhelm 
Paijkull (1836-1869), sedan 1861 docent i Uppsala och författare till en rad böcker 
om mineralogi och geologi. Boken Istiden i Norden: Ett geologiskt utkast (1867), 
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som var den första mer allmänna presentationen av istiden på svenska, har en tydlig 
populärvetenskaplig karaktär och utgörs av en sammanställning av Paijkulls föreläs-

Det suggestiva omslaget till 
Carl Wilhelm Paijkulls bok 
Istiden i Norden: Ett geolo
giskt utkast (1867). I detta 
rike av snö och is var män
niskan en sen invandrare 
och levde ännu i en h eroisk 
kolonisationsperiod. 

ningar om glacialteorins tillämpning, hållna i Stockholm 1866.24 Perspektivet liksom 
kunskaperna är förvisso i allt väsentligt hämtade från Otto Torell och andra, men det 
intressanta i sammanhanget är att Paijkull så starkt tar ställning för en teori som ännu 
var så pass ny och dessutom tillskriver den stor betydelse för förståelsen av foster
landet. 5 

För Paijkull har geologin sin betydelse i att beskriva fosterlandet för dess invånare 
och skänka en förståelse av framväxten av den svenska naturen; "huru allt detta har 
tillkommit".26 Bokens dramatiska inledning börjar på följande sätt: 

Om der ligger någon sanning i skaldens tal om fosterjorden som ett af vår kärleks främsta 
mål, om ordet fädernesland innebär någonting annat än en tom bubbla eller en tillfällig 
modesak, om Sverige är ett namn, som står ristadt i våra hjertan med en stil, som aldrig 
kan utplånas, då behöfver jag icke frukta att i det följande förgäfves påkalla eder 
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uppmärksamhet, när jag vill tala om den svenska jorden, de svenska bergen, om våra sjöar 
och våra haf.27 

Paijkull fortsätter därefter att beskriva geologins nya forskningsrön, om istids veten
skapens utveckling och den betydelse som isen fick för landets utseende. För att 
använda Paijkulls egna ord: 

Under isens kalla omfamning förändrades då gestalten af vårt fosterlands jord, höjder 
sänktes, klippblock flyttades, jättegrytor svarfVades, berg afrundades, stenar slipades och 
polerades.28 

Och slutligen, "vid landets upplyftande ur hafvet, inträdde gryningen af den nya 
tidsåldern, af vår tid."29 Även detta sammanfattas på ett nationalistiskt vis i Paijkulls 
poetiska avslutning: 

Visst lågo i början våra fält nakna, våra höjder öde, men vinden förde frön och örter till 
vår fädernesjord, och vid solens kyss, hvilken istäcket så länge afhållit, blomstrande den 
unga Sveas barm, träden speglade sig i våra källor och sjöar, foglarna sjöngo, marken 
grönskade, — och menniskan! —ja, här slutar taflan!30 

Det bör noteras att landhöjningen i sig blev en metafor för "nationens höjning", och 
detta gällde inte minst Finland, som liksom Sverige hade utsatts för kraftiga nivåför
ändringar. Sådan geografisk och geologisk natursymbolik nyttjades särskilt uttrycks
fullt av den svensktalande författaren, historikern och geografen Zacharias Tope-
lius.31 "Det är ett nytt land, som med hvarje menniskoålder uppstår ur hafvet, och 
hvarje sekel skänker Finland ett nytt fiirstendöme", berättar Topelius i En resa i 
Finland (1873). I Fältskärns berättelser (1853) heter det att "Finland är Östersjöns 
mest älskade barn" som "hvarje sommar kläda nya för dagen blottade stränder med 
gräs och blommor". Och liksom landet långsamt reste sig ur havets brusande vågor, 
skulle fosterlandskänslan växa i fo lkets medvetande och nationens ställning stärkas. 
Kulturen och dess framtid var på detta sätt bunden till naturens utveckling. 

Sådana uttryck var inte unika för nationalromantiker som Topelius, utan kan 
också utläsas i den första boken i SGU:s serie C: Bidrag till kännedomen om Sveri
ges qvartära bildningar (1868), skriven av den välrenommerade vetenskapsmannen 
Axel Erdmann (1814-1869), professor och tillika SGU:s förste chef.32 För Erdmann 
var två geologiska företeelser av särskild stor vikt för Sveriges tillblivelse, dels de-
nutationen (den process där de lösa jordlagren utvecklas genom vattnets svallningar 
och inlandsisens mekaniska skrapningar av berggrunden), dels det ständigt föränd
rade förhållandet mellan land och hav, 

den förändring, som från tid till tid försiggått i verldshafvens nivåförhållande till fastlan-
den eller dessa sednares höjning eller sänkning öfver eller under ytan af omgifvande haf.33 

Liksom andra romantiska naturforskare som Elias Fries och Carl Adolph Agardh, 
och för all del Topelius, hade Erdmanns tänkande en teleologisk inriktning. Det var 
nämligen dessa "medel" som den "skapande Allmagten begagnade" för att förbe
reda Sverige så att "menniskan der kunde upptagas till gäst".34 Genom denutationen 
skapades jordlagren ämnade för skogsbruk, och de en gång översvämmade och där
med näringsberikade markerna var beredda för jordbruk. Det var, med andra ord, 
Guds vilja att Sveriges anpassade naturlandskap steg upp ur vattnet likt ett inverterat 
Atlantis, färdigt att tas i besittning av de första "svenskarna". 

Det skall vidare uppmärksammas att Erdmann betraktade geologin som ett ämne 
som skulle kunna lämna: 

[...] månget värdefullt bidrag till en ökad kännedom om och en klarare uppfattning af de 
sannolika förändringar vårt fädernesland varit underkastadt under nyare och nyaste geolo-
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giska tidsskiften (efter tertiärperioden) och sålunda i sin mon måhända äfven sprida ett ef-
terlängtadt ljus öfver många bland vår forntids dunkla häfder.35 

Geologin ansågs av Erdmann nämligen också ha ett ansvar för att uppmärksamma 
landets fornminnen och deras betydelse för förståelsen av äldre tiders svenska kultu
rer. "Här vandra sålunda fornforskningen och geologien hand i hand vid hvarandras 
sida", skriver Erdmann, 

och från hvar sitt håll framdraga de bevis [...] att äfven efter den historiska tidens början 
många och till en del icke oväsentliga förändringar småningom försiggått i vårt lands öm
sesidiga yt- och landformationer [...].36 

Som här framgått var det långt ifrån alltid som den geologiska grundforskningen 
endast styrdes av ekonomiska intressen. Även andra mer immateriella intressen var 
viktiga, varav den ökande kunskapen om den fosterländska naturen var ett. 

LANDHÖJNING MOT VATTENSÄNKNING: HOTET FRÅN EDUARD SUESS 

De geologer som kunde sin Sveriges qvartära bildningar var medvetna om att nivå
förändringsfrågan var ett mycket komplicerat ämne. Portalgestalten Erdmann utta
lade sig tämligen svävande angående nivåförändringarnas orsak och gav ett antal 
tänkbara förslag på förklaringar, varav inga ansågs vara vetenskapligt belagda. Bland 
de svenska geologerna dominerade förvisso tron på en landhöjning, men någon na
turlag — så viktig för geologins ställning som vetenskap — som förklarade varför så 
var fallet fanns ännu inte att tillgå. Under 1880-talet började dessutom äldre förklar
ingar att ifrågasättas, samtidigt som nya teorier som talade för en förändring av 
havsytan formulerades. Frågan blev mer och mer komplicerad, vilket illustreras av 
följande citat från boken Jordklotet och dess naturunder (1881): 

Vi sakna ännu den ledande lag, som från stora, allmänna synpunkter belyser de skenbart 
upp- och nedsväfvande landmassornas kaos. Och lika stor är äfven vår obekantskap med 
de krafter, som åstadkomma kuststräckornas långsamma rörelser. Kusternas sekulära höj
ningar och sänkningar kunna säkerligen icke tillskrifvas samma kemiska krafter, som vålla 
mineralisernas sönderdelning och förvandlingar, och än mindre de underjordiska vulka
niska magterna. Vi stå framför en olöst gåta, en verkan, hvars orsak är obekant.37 

Enligt Arvid Gustaf Högbom var det emellertid inga nya bevis mot elevationen i sig 
som hade föranlett tveksamheterna, utan snarare det faktum att Leopold von Buchs 
utgångspunkter för en landhöjning inte visade sig hållbara (framför allt beträffande 
vulkaner och bergskedjornas bildningssätt).38 Att von Buch hade fel på en punkt 
gjorde att även resten av hans teorier kunde ifrågasättas; ett klassiskt trovärdighets
problem i vetenskapens historia. 

Redan år 1862 hade i och för sig en ny förklaring till en landhöjning, kopplad till 
istidsteorin, lanserats av den skotske geologen Thomas F. Jamieson. Jamiesons idé 
(kallad "the glacio-isostatic principle") gick sammanfattningsvis ut på att landmas
sor som varit täckta av en landis hade tryckts ner av isens tyngd, och sedan börjat 
resa sig tillbaka efter isens bortsmältning. Sverige var helt klart ett sådant område, 
och inlandsisen kunde därför utgöra svaret på landets höjning.39 När de svenska 
geologerna och paleontologerna började utföra mer detaljerade undersökningar un
der 1870-talet och även studerade jord- och lerlager samt biologiska rester som fanns 
gömda i markens postglaciala arkiv, upptäcktes att landet — åtminstone på vissa 
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Ställen — tycktes ha höjts och sänkts vid upprepade tillfallen. Resultaten gjorde 
förvisso förklaringsmodellen betydligt mer invecklad, men även detta diskuterades 
och förklarades av Jamieson i en senare artikel om re-elevation år 1882.40 

Samma år som Jamiesons nya artikel publicerades framlade den tyske geografen 
och geologen Albrecht Penck en Newton-inspirerad dragningskraftteori som orsak 
till havsytans vertikala förändringar.41 Studier hade pekat på att stora branta klippor 
vid kusten kunde påverka det omgivande vattnet med en dragningskraft, så att havet 
drogs längre upp på land än vad det skulle gjort om inte klipporna funnits där. På 
motsvarande sätt ansåg Penck att den enorma inlandsisen borde ha kunnat påverka 
vattnet så att det kom att stiga upp på land. Penck räknade först med att båda hemi-
sfärerna hade varit nedisade samtidigt och att havsytan därigenom sänkts minst 100 
meter, på grund av att vatten bundits i isarna. Samtidigt hade isen utövat en drag
ningskraft, så att vattnet i närheten hade höjts ca 90 meter. När isen sedermera 
smälte bort försvann även dragningskraften, varvid vattnet sjönk tillbaka samtidigt 
som havsytan steg.42 Därmed var nivåförändringarna, genom Penck, omtolkade till 
matematiska ekvationer. 

I det digra arbetet Om strandliniens förskjutning vid Sveriges kuster, publicerad 
av Kungl. Vetenskaps Akademien år 1888, argumenterade även den svenske folk
skoleföreståndaren Leonard Holmström för idén om havsytans nivåförändring.43 I 
inledningen till denna bok, där stora delar av strandlinjeförskjutningens utforsk
ningshistoria under 1700- och 1800-talet tecknades, skrev Holmström: 

Den sedan århundradets början herskande, af J. Playfair och L. von Buch framstälda teo
rien om sekulära höjningar och sänkningar af kontinenterna har så småningom blifvit un
danträngd. [...] i det stora hela gå de nyare åsigterna ut derpå, att landhöjningen eller land
sänkningen endast är skenbar. Det är nämligen hafvet, som ändrar nivå utmed kusterna.44 

Ingen av dessa båda landhöjningsantagonister hade dock något större inflytande över 
det internationella geologiforskningssamhället, och de ledande geologerna i Sverige 
tog inte deras idéer på särskilt stort allvar. De betraktades helt enkelt inte som något 
hot mot den svenska kvartärgeologiska skolan.45 Men, när den världsberömde öster
rikiske geologen och politikern Eduard Suess (1831-1914) publicerade den andra 
volymen av sitt gigantiska arbete Das Antlitz der Erde (1888) förändrades situatio-

46 nen. 
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Raholoien i Calix socken.. 

Slorrebben i Piteå socken. 

Ratan i Rygdeå socken 

(Nytt mirke) 

(Nytt märke) 

Rönnskär i Wasa skärgård 

Yargöu i d:o 

Löfgrundct vid Gefle 

Ulfön i Ångermanland 

Vattenmärket n t satt 
af År. Vattenmärket under

sökt af År. 
Vattenytans 
stånd under 

mirkeL 

För
tagna 

Vattenytans 
sänkning 

på 100 å r. 

AND. DAV IDSSON 1700 HELLA NT 1750 2,05 fot 50 4,10 fot 

» • ZKLBERQ 1775 2,4» » 75 3,ss . 
HKLLANT 1751 SCHULTÉN 1785 1,70 » 34 5,oo » 

• • HJORT AT OKNÄS 1796 1,90 • 45 4,82 » 

CHTDKNIUS 1749 SCIIULTÌN 1/85 1,70 » 36 4,78 » 
» . WALLMAN 1795 2,50 » 46 5,43 • 

- - HÄLLSTRÖM 1819 2,60 » 70 3,4 7 » 

IIELLANT 1774 SCHULTEN 1785 0,55 • 11 5,00 » 

» » WALLMAN 1795 1,16 • 21 5,58 » 

» - HÄLLSTRÖM 1819 1,60 » 45 3,57 » 

WALLMAN 1795 HÄLLSTRÖM 1819 0,65 » 24 2,71 » 
KLFNQIUS 1755 HÄLLSTRÖM 1797 1,70 » 42 4,05 • 

» . BRODD 1821 2,87 - 65 4,35 • 

» 1755 SCHULTÉN 1785 1,45 » 30 4,83 » 

» » HÄLLSTRÖM 1797 1,69 » 42 4,02 » 

M . BRODD 1821 2,87 » 65 4,35 • 
F RUDMAN I 
\ (CELSIUS) J 1731 SCHULTÌN 1785 2,90 » 54 5,37 » F RUDMAN I 
\ (CELSIUS) J 

» ROBSAHM 1796 2,17 » 65 3,34 » 

C. WALLMAN 1795 ALMLÖP 1822 1,58 • 27 5,85 » 

Längs de norrländska kusterna finns gott om inristade vattumärken från 1700-talet. 
Följande schema användes av Leonard Holmström som ett argument för havsytans 
sänkning. Holmström (1888). 

Redan år 1878, när Suess började förbereda sin bok, hade han utvecklat ett in
tresse för det förändrade förhållandet mellan hav och land, "Verschiebungen der 
Strandlinie". År 1880 författade han artikeln "Über die vermeintlichen säkularen 
Schwankungen einzelner Theile der Erdoberfläche" som väckte viss uppmärksam
het, och i denna andra del av Das Antlitz der Erde både föreslog han och beskrev en 
ny tolkning av fenomenet.47 Suess ifrågasatte här fullständigt tanken att landet i sig 
skulle kunna höja sig, och hävdade istället att det var negativa och positiva föränd
ringar av vattenytan som ägde rum. Suess kopplade samman dessa rörelser av havs
ytan, kallade eustatiska rörelser, och menade att detta var en generell princip som 
gällde över hela jordklotet.48 Huvudanledningen till fenomenet antogs vara avsval-
ningen av jordens innandöme, vilket medförde en total volymminskning av klotet. 
Men eftersom volymen av den yttre, stelnade jordskorpan var konstant, kom marken 
att på olika ställen "kollapsa" och brytas samman. 

Denna föreställning om den gradvis krympande jorden, tillsammans med jordbäv
ningar, vulkanutbrott och liknande, påminde om den syn som de äldre landhöjnings
förespråkarna hade lutat sig mot.49 Men, menade Suess, genom dessa sättningar i 
jordskorpan kunde mer vatten tränga in i oli ka sprickningar i k usterna, varför havs
ytans nivå sjönk. Efter en sådan process vidtog ett omfattande omgestaltning, där 
jordskorpan angreps av vittrande krafter, vatten och vind. Detta medförde att stora 
mängder vittrat material fördes till havet och under långa perioder långsamt bildade 
utbredda sedimentformationer, varpå vattenytan åter höjdes. På detta cykliska sätt 
menade Suess att naturlandskapen kontinuerligt omformades.50 

Hypotesen om de marina cyklerna var en teori om en global rörelse, att förhållan
det mellan hav och land förändrades överallt och av samma orsaker.51 Följaktligen 
gällde samma regler i Östersjön som i alla andra hav, men, som Suess förklarade det 
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i et t speciellt kapitel kunde strandlinjens förskjutning i Sk andinavien också vara ett 
resultat av andra bieffekter (dock inte någon landhöjning): 

It is a question of climatology and hydrostatics, not tec tonic geology. That which happens 
is an emptying out of the water, not a rise of the land. Even if we w ere willing to concede 
so extensive an ele vation of the lithosp here we s hould still be unable to exp lain why this 
movement should be res tricted solely to the region of the Swedish coast and o f the outflo
wing Baltic current [...].52 

I sina memoarer från 1916 berättar Suess att han redan under 1860-talet hade plane
rat att besöka norra Sverige för att studera nivåförändringarna, och att han faktiskt 
reste genom norra Norge under 1885. Men någon systematisk forskning hann han då 
inte med, och Sverige blev överhuvudtaget aldrig besökt.53 Faktum var att större 
delen av Suess' information om Skandinaviens kusttrakter kom från en viss person i 
Sverige: den ovan citerade Leonard Holmström.54 

Geologen och historikern Eugène Wegmann vittnar om att Suess' idéer fick 
mycket stor genomslagskraft, och det tycks som om hans teori snabbt slog igenom på 
internationell nivå. Enligt Wegmann var det Suess' perspektiv som kom att utgöra 
standardförklaringen till nivåförändringarna i många europeiska läroböcker långt in 
på 1900-talet. Detta inte minst tack vare den lockande, till synes vetenskapliga ter
minologi som Suess lanserade, men även på grund av den tungt vägande auktoritet 
och höga status som Suess ägde inom geologiforskningen.55 "The celebrity and the 
authority of the great Viennese geologist and the synthesis of his extensive know
ledge made a great impression on his contemporaries", skriver Wegmann, "so that 
the following generations, including people who had never heard his name, were 
affected by his intellectual position."56 Detta kan möjligen vara korrekt som en gene
rell beskrivning, men åtminstone i et t land kom den globala teorin som utarbetades 
av denne "undisputed master"57 att möta hårt motstånd.58 

DE GEER OCH G EOLOGISKA F ÖRENINGEN I S TOCKHOLM: EN FR ÅGA 
OM NATIONALISM 

Inom Geologiska Föreningen i Stockholm (grundad 1871) var kopplingen mellan 
geologi och nationell identitet naturlig. Det var en blandning av tjänstemannaideal 
och gentlemannaanda, cigarrer och punsch, vetenskaplig stolthet och svensk natur-
vurm.59 Dessutom var den allmänna uppfattningen att kvartärgeologin, inklusive 
istidsteorin och agrikulturgeologin, var en svensk specialitet där de svenska fors
karna definitivt utgjorde kunskapsutvecklingens frontfigurer.601 Nordisk Familjebok 
skriver Axel Erdmanns son Edvard Erdmann (1840-1923) stolt att 

Hvad särskild t kvartärtidens aflagringar och före teelser beträ ffar, utforsk as de med städ se 
ökad framgång, så att Sverige inom denna gren af geologien i mång a afseenden går i spet
sen och visar vägen för utländska forskare.61 

Sådan var självbilden. 
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Geologiska Föreningens utsmyckade emblem. Emblemet förekom på invalsbevis till 
föreningen ända in på 1970-talet. 

Edvard Erdmann var för övrigt kartläggande geolog på deltid, men utförde sin 
största fosterländska insats som föreståndare för SGU:s Geologiska Museum i 
Stockholm, från 1871 till 1910. I denna verksamhet gjorde han sitt yttersta för att 
sprida ära över den svenska geologin och geologiforskningen genom att deltaga i ett 
flertal nationella och internationella utställningar, men även genom att författa 
populärvetenskapliga artiklar och böcker som riktades till allmänheten.62 Själva 
museet med sina utställningar speglade också nationalismen. Medan geologiska 
museer som upprättades i imperialistiska miljöer visade upp digra samlingar från 
kolonierna och därigenom demonstrerade sin makt över dessa, visade SGU:s mu
seum under större delen av tiden endast objekt från den svenska naturen samt indust
riella artefakter från den svenska näringen.63 Skriften En elak bok, som författades 
till Erdmanns 70årsdag 1910 vittnar både om Erdmanns popularitet bland 
geologerna och hans inställning till Sverige.64 I stycket "Har någon sett E.E. ond" 
berättar vännen C J. Otto Kjellström om Erdmanns ilska över att en tidningsartikel 
hade kritiserats för att vara allt för fosterländsk. Till Erdmanns ära författade 
Kjellström en kamratlig dikt med inledningen: 

Du tålde ej att höra känslan gäckas För gamla Sverige, ty då bief Du vred; Den borde, 
tyckte Du, i stället väckas Då skulle ej så mycket gå på sned."65 

Liksom många andra geologiska föreningar i Europa och lärda sällskap i Stockholm 
vid denna tid var medlemmarna i Geologiska Föreningen överlag ekonomiskt välbe
ställda och flera hade höga befattningar inom universitet och näringsliv. De var, med 
Erdmanns högtravande språkbruk, en samling "af store och lärde män", en klubb för 
gentlemän. Den första kvinnliga medlemmen, Sofia Rudbeck (för övrigt nobelprista
garen Svante Arrhenius blivande hustru), valdes in år 1892, först tjugo år efter före
ningens bildande. Föreningen var nationell, men som namnet antyder var den bildad 
och etablerad i Stockholm och det går också att utläsa ett visst "mellansvenskt in
tresse"; en speciell vetenskaplig kultur, dominerad av en akademisk stockholmsbor
gerlighet. 
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Efter föreningens sammankomster följde samkväm. Även om Nordenskiöld (i dörren) 
var upptagen på annat håll under föreläsningarna ville han i a lla fall inte gå miste om 
avslutningarna. Erdmann (1886). 

Allt detta var omständigheter som bidrog till att publicerandet av Suess' andra volym 
av Das Antlitz der Erde, inklusive marincyklerna och hans uttalanden om Sverige, 
väckte starka känslor bland Geologiska Föreningens medlemmar. Suess uppfattades 
som ett verkligt hot mot den svenska geologiska skolan, och argument emot de nya 
teorierna restes, först och främst av friherren Gerard De Geer.6 De Geer är ett väl
känt namn inom svensk vetenskapshistoria, framför allt som polarforskare och (till
sammans med Ebba Hult De Geer) som grundare av det Geokronologiska Institutet. 
Men han var även liberal politiker (medlem av andra kammaren 1900-05) och rektor 
för Stockholms Högskola (1902-1910). Han föddes i Stockholm i en välkänd politisk 
familj, där hans far var Sveriges statsminister Louis De Geer, och han studerade vid 
universitetet i Uppsala 1877-79. Från år 1878 var De Geer anställd vid SGU, han 
gjorde sin första av sex polarexpeditioner 1882-83, och vid slutet av 1880-talet be
traktades han som en av de mest lovande forskarna inom Geologiska Föreningen.67 

Hans specialitet före andra områden var strandlinjens förskjutning, och åren 1888 
och 1890 publicerade han två artiklar i Geologiska Föreningens i Stockholm För
handlingar (GFF) som kom att fa avgörande betydelse för den fortsatta debatten om 
Suess och landhöjningens vara. 
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Gerard De Geer blev 
en av Geologiska 
Föreningens kändaste 
ansikten. Förutom si
na akademiska och 
politiska uppdrag del
tog han flitigt i radio 
och i populärveten
skapliga föreläsnings
serier. Under 1900-
talets första decennier 
räknades han bland de 
tio internationellt mest 
kända svenskarna. 
Porträttet från Gerard 
De Geers samling, 
Kungl. Vetenskaps
akademiens arkiv. 

TILL LANDHÖJNINGENS FÖRSVAR: IDÉN OM HÖGSTA MARINA GRÄNSEN 

Med två sammanhängande uppsatser titulerade "Om Skandinaviens nivåförändringar 
under qvartärperioden" och publicerade i GFF 1888 och 1890, försökte Gerard De 
Geer ta ett övergripande grepp om den växande kvartärgeologiska huvudfrågan om 
nivåförändringarnas orsak och verkan.68 Samtliga teorier som talade för en nivåför
ändring av havsytan förkastades här, och detta fick stor betydelse för hur det svenska 
forskarsamhället kom att se på frågan. 

De Geer började med att bortförklara de utländska forskarna — eller 
"främlingarna", som han själv benämner dem — på följande sätt: 

[...] det har helt naturligt varit svårt för främlingar att erhålla en tillräckligt ingående kän
nedom om det visserligen rika, men till stor del föga sofrade och stundom svårtillgängliga 
eller ännu ej publicerade materialet; och som dessa förhållanden i min tanke verkat vilse
ledande på slutsatserna, hvilka emellertid vunnit stor tillslutning, har jag ansett mig böra 
uttala mina afvikande åsigter i fr ågan [...].69 

De huvudsakliga utgångspunkterna i resonemanget för en vertikal landförändring var 
att de kvartära bildningar (strandvallar, rester av strandlinjer, terrasser, fossiler, ler-
lager, etc.) som påträffades i Skandinavien dels var av mycket varierande ålder, dels 
fanns på olika höjd över havet. Bildningarna kunde delas in i tre kategorier: infragla-
ciala, intraglaciala och supraglaciala, varav de senare var antingen senglaciala eller 
postglaciala. Utbredningen för de senglaciala sammanföll i allmänhet med den 
"öfversta marina gränsen", ett begrepp som De Geer här introducerar.70 
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Detta förhållande pekade först och främst på att det inte funnits en allmän föränd
ring av havsytan utan flera, och med tanke på lämningarnas placering i geografin 
hade dessa förändringar varit av mycket olika grad på olika ställen. Beträffande 
Pencks matematiska dragningskraftteori visade den att nivåförändringen blott varit 
mellan 10 och 90 meter. Men i Sverige hade lämningar som ansetts vara marina 
påträffats på mer än 200 meters höjd över havet. Dessutom var de rester från en tid 
då inlandsisen i stort sett var bortsmält, varvid dragningskraften då inte kunde ha 
varit särskilt stor. Härtill kom att den tyske meteorologen och matematikern Hugo 
Hergesell (1859-1938) bland andra hade granskat de matematiska ekvationerna och 
påpekat att Pencks antagna attraktionskraft hade beräknats felaktigt, varvid resultatet 
blivit omkring tre gånger för högt. 

Suess aktades som sagt betydligt högre än Penck (och för all del, Holmström), 
men De Geers uppfattning var att Suess definitivt hade "kommit på villovägar" — 
åtminstone beträffande nivåförändringarna i Skandinavien. Detta gällde särskilt 
beträffande innehållet i det tionde kapitlet i Antlitz der Erde, där Suess proklamerade 
den för de svenska geologerna så svåraccepterade meningen: 

Från Haparanda till Bretagne har sedan bronsåldern ingen höjning eller sänkning af fasta 
landet påvisats.71 

Uppfattningen var att Suess nog borde ha besökt området först innan han drog så
dana slutsatser. 

Nej, någon vattuminskning hade inte ägt rum, menade De Geer och konstaterade 
bestämt att 

den bäst kända förskjutningen af Strandlinien i Skandinavien icke i n ämnvärd mån berott 
på vexlingar i hafvets vattenstånd, vare sig allmänna eller lokala, utan väsentligen haft 
sänkningar och höjningar i jordskorpan som orsak.12 

De Geer var emellertid, som brukligt, noga med att poängtera att detta område långt 
ifrån var färdigutforskat, tvärt om. Trots att det vid denna tid inte fanns något ställe i 
världen som hade genomgått så noggranna kvartärgeologiska studier som Skandina
vien, menade De Geer att kunskapen om nivåförändringarna ännu var alltför brist
fällig och oordnad.73 

[...] då man vill rycka frågan närmare på lifVet och försöker sammanställa hittills gjorda 
iakttagelser angående hithörande företeelser, finner man snart, att mycket fattas i en något 
så när fullständig utredning af densamma.74 

Det som framför allt fattades var det som De Geer även tidigare hade varit inne på: 
en systematisk och teoretisk sammanställning av den vunna kunskapen om det forna 
förhållandet mellan land och vatten. Mycket grundforskning var gjord i form av 
kartläggande fältarbeten av SGU och ett antal djärva hypoteser om Östersjöns ut
vecklingsstadier var framkastade, exempelvis den unga geologidoktoranden Henrik 
Munthes (1860-1958) hypotes om "Ancylussjön". Denna hypotes gick ut på att 
Östersjöbassängen, på gund av en omfattande landhöjning vid Öresund en gång i 
tiden hade utgjort världens största insjö. Denna slutsats drogs av Munthe, sedan han 
år 1884 hade funnit fossil av sötvattenssnäckan Ancylus fluviatilis på Gotland.75 

Men, några heltäckande studier som band ihop alla dessa uppgifter och bekräftade 
hypoteserna var ännu inte utförda. 

I följande utläggning av De Geer framgår så programförklaringen för hur en ny 
systematisk undersökning skulle kunna bedrivas: 
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Som utgångspunkt för en sådan undersökning gäller det att bland de höjda strandlinierna 
först uppsöka en sådan, som inom områdets skilda delar kan igenkännas och följas, för att 
man af dess olikformiga höjning skall kunna sluta till rörelsens utsträckning och natur. 
Den strandlinie, hvilken man i min tanke på detta sätt lättast borde kunna följa och hålla i 
sär från de öfriga, är utan tvifVel den öfversta, senglaciala, hvilken i allm änhet torde sam
manfalla med qvartärperiodens öjversta marina gräns 76 

Utifrån detta resonemang är det, enligt min mening, möjligt att finna en överord
nande förklaring till varför fenomenet "marina gränsen" kom att bli ett betydelsefullt 
begrepp i Sverige. Särskilt norska geologer som hade studerat enskilda strandlinjer 
hade nämligen valt att se dessa som vågräta, det vill säga att de varken lutade eller 
var krokiga. Och så var också fallet med Glen Roy i Skottland. Detta tolkades av 
Suess som om strandlinjerna hade höjts fullständigt likformigt, vilket var ett bevis 
för att det var vattennivån som hade minskat. En havsyta kan svårligen höjas eller 
sänkas icke-horisontellt. Men, menade De Geer, om man sammanställde en fullstän
dig strandlinje i Sverige av de funna resterna som visade på havets högsta stånd i det 
förflutna, skulle denna förmodligen visa sig vara krokig och oregelbunden, samt 
ligga på mycket varierande höjder över havet. Därmed skulle den kunna utgöra ett 
pedagogiskt bevis mot en jämn vattuminskning och för en olikformig landhöjning.77 

Tanke på att en sådan gräns skulle kunna dras var förvisso inte helt ny, naturfors
kare som Sven Lovén och Alfred Gabriel Nathorst hade varit inne på det tidigare, 
om än med andra utgångspunkter. Under arbetet med att kartlägga den "Hvarfviga 
lerans och den HvarfViga mergelns", det vill säga glaciallerans, utbredning i södra 
delen av Sverige hade även Axel Erdmann ganska väl kunnat uppskatta hur stor del 
som här varit täckt av vatten.78 Utbredningen av glaciallera blev så att säga ett preli
minärt facit på det forna ishavets utbredning, och skulle kunna betecknas som pro
totypen för en karta över marina gränsen i d etta område.79 SGU:s, Finlands Geolo
giska Undersöknings (FGU) och andras efterkommande kartor visade vidare att 
ishavsleran inte var unik för södra delen av Sverige utan tvärtom hade en mycket 
omfattande utbredning över så gott som hela Östersjöregionen. Dock hade själva den 
"högsta" marina gränsen över hela Sverige ännu inte tilldragit sig något större in
tresse, vilket enligt De Geer kunde förklaras med att den inom Sverige ofta ligger 
"långt inåt landet och stundom i skogiga och svårtillgängliga trakter".80 

Geologen Gösta Lundqvist har i en historisk tillbakablick ansett att det är an
märkningsvärt att det skulle dröja så länge som till 1888 innan de svenska geolo
gerna tog itu med sammanställningen av den högsta marina gränsen.81 Med bakgrund 
av det ovan sagda är det dock inte särskilt konstigt, menar jag. Före Suess, det vill 
säga före 1888, fanns nämligen inget behov av att konstruera en sådan gräns. 
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SAMMANSTÄLLNINGEN AV LANDHÖJNINGEN I S KANDINAVIEN 

Det De Geer gjorde var att ta sig an nivåförändringsfrågan på ett nytt sätt, med en ny 
forskningsmetod och med en ny teoretisk utgångspunkt. Målet var att dra den högsta 
marina gränsen genom hela Sverige och att visa hur landhöjningen skett över hela 
Skandinavien. Därigenom ville han en gång för alla bevisa att en olikformig nivåför
ändring ägt rum, vilket skulle krossa tanken på en vattuminskning. "En sammanställ
ning af tillgängliga uppgifter öfver den högsta gränsen för de marina bildningarna 
inom olika delar af Skandinavien syntes äfVen så afgjordt tala för denna förmodan," 
skriver De Geer, "att den redan derigenom kunde anses vara till sina hufvuddrag 
bekräftad."82 

I den första delen av uppsatsen "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvar-
tärperioden" lämnades, för första gången i kvartärgeologins historia, detta försök till 
en sammanställning av de dittills kända värdena på landhöjningen i Skandinavien. På 
grund av tänkbara felkällor betraktades dock uppgifterna som mycket preliminära. 
Ännu ansåg sig De Geer ha vaga kunskaper om huruvida de uppmätta strandlinjerna 
verkligen tillhörde den översta marina gränsen, eller om det kunde tänkas finnas 
flera högre upp på land. "Nu har man angående det stora flertalet af de högsta upp
mätta strandlinierna", enligt De Geer, "ej säkert utredt, om de beteckna den verkliga 
marina gränsen eller blott de högsta iakttagna marina spåren."83 Undersökningarna 
hade ju visat att landet inte hade höjt sig konstant och likformigt, utan tvärtom ryck
igt i etapper och i vissa områden hade landet sänkts. Därför var det viktigt att under
söka vilken av de olika strandlinjerna som de respektive "marina spåren" hörde till. 

I vissa fall var marken alltför "ogynnsam" för att de forna vågorna skulle ha kun
nat bildat strandlinjer, varför det var omöjligt att säga något om hur högt vattnet nått 
därstädes. Därtill kom svårigheten med att bestämma strandlinjernas ålder, om de var 
alstrade av havet eller av gamla floder, och slutligen sättet för hur deras höjd över 
havet bäst skulle mätas. Metoderna för höjdmätning hade än så länge endast utgjorts 
av användandet av barometer eller vinkelmätning från ångfartyg.84 

Förutom från Sverige och Norge hade De Geer vid denna tidpunkt insamlat den 
information som fanns tillgänglig från Finland, Danmark, Estland, västra och nord
västra Ryssland. Intentionen var att "uppdraga linier genom alla lika mycket upplyf-
tade punkter på den öfVersta mar ina gränsen" och därigenom få en översiktskarta 
som visade hur omfattande landhöjningen varit i området.85 Detta var en metod som 
egentligen först hade utarbetats av den amerikanske geologen Grove Karl Gilbert 
(1843-1918) i samband med dennes undersökningar av den forna Bonne villesjön i 
Utah. Expeditionen hade utförts på uppdrag av Förenta Staternas geologiska under
sökning.86 
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Algernon Börtzell (1840-1918) var SGU:s nivellör och ansvarade länge för avvägnings
mätningarna under fältarbetena. Kring denna bild diktade Erdmann: "Börtzell var en 
mästare att nivellera. Han därför fick uppdraget att kontrollera. Såväl Otto Friesen, som 
Östersjöns våg. Hur högt öfver Nordhafvet denna då låg. Från Sundsvall till Trondhjem 
han sikta på stången. Lät stångbärarn löpa en halfmil åt gången. För denne han hyste ej 
någon pardon. Ty afvägningen gjordes med stor precision." Erdmann (1906). 

Gilbert hade kallat sina linjer för "lines of equal deformation".87 Denna termino
logi fann dock Geer för oprecis och införde istället begreppen "iso-anabaser" (av 
is os 'lika' och anabasis 'uppstigande') för landhöjningskurvor och "iso-katabaser" 
(av kat abas is 'nedstigande') för landsänkningskurvor, samt "isobaser" som ett 
gemensamt namn för båda typerna av nivåförändringar.88 De Geer utgick från att 
Gilberts metod även fungerade för Skandinavien, men poängterade att förhållandena 
här "äro vida mera invecklade" än de vid Bonnevillesjön. 

De Geers kurvor visade att landhöjnings- "fenomenet är af lokal natur, och att 
det såsom sådant intet har att skaffa med allmänna förändringar i hafsytans nivå"*9 

En orsak till att så var fallet var, enligt De Geer, att höjningsområdet i stort sett sam
manföll med den sista nedisningens utbredning i S kandinavien; jordskorpans verti
kala rörelser berodde sålunda på isens forna tryck. Till detta noterade De Geer att 
landhöjningens utbredning även tycktes överensstämma med det skandinaviska ur
bergets utbredning. Dessa samband var följaktligen desamma som tidigare framhål
lits av Jamieson, och De Geer konstaterade att 

den ofantliga isbelastningen småningom förorsakat en lokal sänkning af jordskorpan, hvil-
ken antages befinna sig i ett g anska känsligt jemnvigtsläge, och att trakten först efter isens 
afsmältning ånyo sakta höjde sig.90 
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Hi Utah 

De Geers första landhöjningskarta: "Isoanabaser öfver landhöjningen efter Istiden". 
Linjerna är så kallade isoanabaskurvor och siffrorna visar marina gränsens höjd över 
havet. Prickarna anger, enligt De Geer, det skandinaviska urbergets områden. I vä nstra 
hörnet jämförs resultatet med en liten bild av Gilberts karta över Utah, USA. De Geer 
(1888-89). 

Båda dessa argument — att den svenska landhöjningen begränsas av den tjockaste 
isen och urbergets gränser — kan karaktäriseras som nationalistiskt inspirerade 
hypoteser, och det är fruktbart att jämföra dem med andra geologiska system som 
utarbetades i en imperialistisk kontext. Som exempelvis vetenskapshistorikern James 
A. Secord har visat så hade teorierna om Silur- och Kambriumlagren en viktig poli
tisk betydelse, utöver Storbritanniens vetenskapliga stratigrafi. Enligt Secord drevs 
såväl upphovsmännen Sir Roderick Murchison som Adam Sedgwick av en kulturell 
och ekonomisk imperialistisk ideologi, inom vilken det var angeläget att sprida den 
engelska nomenklaturen över så stora delar av världen som möjligt. Detta var ett sätt 
att etablera ett "geologiskt imperium" genom ett universellt system som hade utar
betats i England. 1 Möjligen kan man även tolka Suess' projekt om de globala ma
rincyklerna på ett liknande sätt. För De Geer var emellertid syftet det motsatta, det 
vill säga, att hålla de geologiska processerna inom Skandinaviens gränser och där
med visa att områdets naturhistoria var unik. 

Denna naturhistoria var vidare relaterad till förståelsen av den biologiska och 
kulturella historien. Till sin landhöjningsteori kopplade nämligen De Geer även 
frågeställningar rörande såväl den neolitiska stenåldern i Skandinavien som den 
arkeologiska tidsbestämningen för invandringen av diverse trädslag. 
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Förmodligen skola dessa och många liknande frågor snart nog kunna afgöras, om repre
sentanter för de olika vetenskaper, som hafva största ömsesidiga intresse af deras lösning, 
upptaga dem till undersökning i planmessig samverkan.92 

Landhöjningskartan som De Geer sammanställde var ännu blott en skiss, ämnad att 
väcka intresse för isobas-metoden. Och intresse väckte den. Isobaskurvorna inspire
rade ett flertal geologer i Sverige att undersöka frågan mer i detalj. De Geers forsk
ning blev även publicerad i Amerika, där han själv fick möjlighet att kontrollera sina 
hypoteser.93 De Geer fortsatte sedermera sina studier av landets olikformiga höjning 
och kunde vid Geologiska Föreningens möte våren därpå demonstrera isobasernas 
användning för konstruerandet av olika typer av gamla kustlinjer, exempelvis Ancy-
lussjöns konturer. Även denna gång gavs konkreta exempel på hur de lägre nivåerna 
även skulle kunna relateras till arkeologiforskningen, eftersom det enligt De Geer 
verkade som om den postglaciala sänkningen hade nått sitt maximum under stenål-

Efter ytterligare ett års forskning, då marina gränsen hade blivit bestämd på sjuttio 
olika ställen i södra och mellersta Sverige, var De Geer redo att demonstrera den 
första kartan över vattnets forna utbredning i detta område. Kartan, som var ritad i 
skalan 1: 500 000 visade ett fullständigt sönderbrutet landskap, där de få platser som 
inte täcktes av vatten endast utgjordes av spridda ögrupper. Under detta föredrag i 
Geologiska Föreningen visade De Geer även upp en motsvarande karta över nivåför
ändringarna i Kanada och USA, som han själv hade upprättat under sina upprepade 
forskningsresor där.95 Syftet var att göra en komparativ studie mellan dessa båda 
platser, och enligt De Geer blev resultatet lyckat; nivåförändringarnas karaktär var 
uppenbarligen mycket lika. Både i Amerika och i Skandinavien hade landhöjningen 
blivit högst där isbelastningen varit som störst och dessutom hade den, hävdade De 
Geer, följt berggrundens byggnad.96 

dern.94 

De Geers första bild över 
fördelningen av land och 
hav i södra Sverige under 
Yoldiahavets största utbred
ning. Det streckade området 
visar land, det övriga är 
vatten. Siffrorna i ha ns karta 
angav marina gränsens höjd 
över havet. Nathorst (1896). 
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SAMMANFATTNINGARNAS TID: "HURU NATUREN DANAT SVERIGE" 

De Geers visioner och Munthes insjöhypotes ledde till ett ökat behov av systema
tiska studier av marina avlagringar längst Östersjöns kuster. Lagringarnas horisontala 
och vertikala utbredning, deras innehåll av fossila lämningar och förhållande till 
supramarina bildningar; allt detta betraktades som nödvändigt att utröna för att nå 
målet: att så bra som möjligt ge en beskrivning av Skandinaviens postglaciala histo
ria. Eller med Wegmanns positivistiska formulering: 

[...] to reconstruct a time-space picture of the events, a film, so to speak, of what really 
happened. Every episode had to be established as precisely as possible. Every detail had to 
be placed in time-space coordinates in order to approach the patterns of the real sequence 
of events as they had taken place 97 

HENRIK MUNTHE OCH BALTISKA HAVETS HISTORIA 

Genom "Sederholms större, inrikes resestipendium" från Uppsala universitet, fick 
gotlänningen Munthe möjlighet att år 1888 fortsätta sitt forskningsarbete längs södra 
Sveriges kusttrakter och på Bornholm.98 Under denna period gavs Munthe även 
möjligheten att följa De Geers forskning i Blekinge. Hans ekonomi bättrades därefter 
på med en del av "Bjurzons resestipendium", även det från Uppsala universitet, och 
sommaren därpå gick Munthe vidare med att undersöka delar av kusttrakterna längs 
Bottenhavet och Bottenviken, ända upp till Neder-Kalix. Under denna resa gjorde 
Munthe dessutom draggningar i havet, för att undersöka den samtida molluskfaunan 
och diatomacéfloran.9 

Liknande undersökningar gjordes även sommaren 1890, då Munthe besökte vissa 
delar av det nordtyska kustområdet, nu som "Burmeistersk stipendiat". Syftet var att 
samla in en fauna och diatomacéflora på de ställen där havets hydrografi var känd, 
för att därefter utföra komparativa studier med de insamlade fossilen. På detta sätt 
ville Munthe försöka dra slutsatser angående de hydrografiska förhållandena som 
rådde under framför allt Litorinahavets tid (det Östersjöstadium som ansågs följa på 
Ancylussjön).100 Under sitt doktorsarbete hade Munthe naturligtvis även god hjälp av 
en rad andra personer, bland andra hans jämnåriga lärare Arvid Gustaf Högbom, 
som tycks ha flingerat som mentor.101 

På grund av ämnets med tiden växande omfattning tvingades Munthe dela upp 
sammanställningen av materialet i två skilda studier. Den första delen "Studier öfver 
Baltiska hafvets qvartära historia" (1892), som kom att utgöra Munthes doktorsav
handling, behandlade främst Baltiska havets historia under de preglaciala och inter-
glaciala epokerna. Han sammanställde sitt insamlade material och bidrog på detta 
sätt med ny grundforskning, men han lutade sig samtidigt mot en rad auktoriteter i 
sin analys och avvek inte särskilt mycket från de rådande uppfattningarna. Resultatet 
av arbetet visade att "ofantligt stora sträckor" av de baltiska och angränsande områ
dena varit täckta av vatten under den yngre ishavstiden. Landsänkningen hade före
trädesvis drabbat kusterna, samt de mellersta och centrala delarna av landet. Samti
digt hade det å andra sidan "med all sannolikhet" existerat en landförbindelse mellan 
"Skåne och Själland o.s.v. till norra Tyskland".102 Även teorin att det över Vättern 
och stora delar av Närke funnits ett brett sund — "det svenska ishafssundef\ som 
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Munthe kallade det — mellan Baltiska havet och Västerhavet blev bekräftad. Bort
sett från fossil av Yoldiamusslor konstaterade Munthe även nya fynd av ishavsfauna, 
vilket ytterligare styrkte ishavshypotesen (det vill säga att Östersjöbassängen varit ett 
ishav, Yoldiahavet, före Ancylussjöns tid). 

Den andra delen av avhandlingen skulle enkom redovisa den senglaciala höj
ningen, Ancylustiden, den postglaciala sänkningen och Litorinatiden, det vill säga 
epoken som egentligen var Munthes huvudområde. Någon sådan monografi tycks 
dock inte ha blivit färdigställd i direkt anslutning till den första delen; det dröjde 
ända fram till år 1910 innan en bok på detta tema färdigställdes av honom: Studier 
öfver Gottlands senkvartära historia (1910).103 Som boktiteln antyder kom emeller
tid inte heller detta arbete att täcka hela ämnet, utan framför allt den utveckling som 
skett på Gotland. 

Slutet av Munthes avhandling ägnades dock åt en redogörelse över den samtida 
forskningen om landhöjningen, och det tycks som om Munthe i allt väsentligt följde 
De Geers utstakade väg, både beträffande synen på landhöjningen som fenomen och 
Jamiesons teori om dess orsak. De Geers tentati va isoanabaskarta från år 1888 anses 
här vara "ganska tillfredsställande", liksom teorin att landhöjningen varit störst inom 
Skandinaviens centrala områden och avtagande ut mot dess perifera delar.104 

Munthe kunde heller inte låta bli att breda ut sig angående Ancylustiden och dess 
förhållande mellan land och vatten. Och i anslutning till detta presenterades en något 
modifierad tolkning av landhöjningsfenomenet. Enligt De Geer hade ju landhöjning 
och landsänkning inom det i rörelse stadda området gått i samma riktning. När södra 
Sverige sänktes, sänktes även resten av landet och vice versa, om än i varierande 
omfattning. Detta var De Geers uppfattning, direkt tagen från Jamiesons tidiga arbe
ten. Emellertid hade Jamieson i en ny artikel om detta ämne presenterat en reviderad 
hypotes rörande landhöjningens natur, vilken i korthet gick ut på att sänkningen av 
Skandinavien samtidigt medfört en höjning i angränsande perifera delar.105 Detta tog 
Munthe till sig samtidigt som han vände på resonemanget och menade att landhöj
ningen inom Skandinavien orsakat landsänkning i områdena runt omkring.106 

Munthe skriver: 
Det anförda synes mig sålunda ganska bestämdt tala för, att de rörelser i jordskorpan, 
hvilka under ofvan omnämda skeden af qvartärperioden drabbat Skandinavien å ena sidan 
och det sydbaltiska området å den andra, i st ort sedt inom båda dessa områden samtidigt 
gått i motsatt riktning, och det torde därför icke vara alltför vågadt, att (delvis med 
JAMIESON) uttala som sannolikt, att en nivåförändring af det ena slaget inom det förra 
området, där isbelastningen varit störst, verkligen varit orsak till en förändring af motsatt 
natur inom det senare [...].107 

På detta sätt kunde Munthe förklara den märkliga företeelsen med att Sveriges land 
tycktes ha genomgått en "vågrörelse", det vill säga att upprepade landsänkningar 
och landhöjningar hade ägt rum vid olika tidpunkter. Samtidigt fick Munthe en väl
kommen teori att luta sig mot i förklarandet av Öresunds höjning och dess utlopps 
avstängning under Ancylusepoken. Detta gällde inte minst förklaringen till den sam
tida pågående landhöjningen i Sverige. 
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Bilden visar Henrik Munthe i 
färd med att "lossa på fördäm
ningarna i sundet". Munthes te
ori om Ancylussjön var att Öre
sund en gång i tiden varit så 
upphöjd av landhöjning att Ös-
tersjöbassängen hade utgjort en 
insjö med sötvatten, den största 
någonsin i hela världen. Pro
blemet var att förklara varför 
just detta område åter hade 
sänkts tillbaka. Erdmann ger här 
ett humoristiskt prov på veten-
skapsteoretisk "konstruktivism". 
Erdmann (1896). 

KòrtM MALMÖ. 

ÖSTERSJÖN AFSPÂRRAS . 

NATHORSTS OCH DE GEERS SYNTESER 

Med Munthes "Studier öfVer Baltiska hafvets qvartära historia" inleddes en epok 
under 1890-talet som kan betraktas som en sammanfattningarnas tid inom det kvar
tärgeologiska arbetet i Sverige.108 Förutom Munthes bok producerades ett antal 
övergripande böcker som gavs ut på marknaden, men som även var innehållsmässigt 
tillgängliga för allmänheten. Dessa arbeten byggde i allt väsentligt på den forskning 
som hade inletts på 1860-talet, kraftigt utvecklats under 1880-talet och syftade till att 
sammanfatta samtidens rådande kunskap i en "fullständig" berättelse i Wegmanns 
mening. 

I mångas ögon hade vetenskapen om de kvartära bildningarna nu nått så långt att 
en total överblick över Sveriges naturhistoria efter istiden var möjlig. Som botani-
kern Lennart von Post senare formulerade det: "Framstegen sedan 1880 voro ofant
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liga. Ur de tidigare, tämligen dimmiga föreställningarna hade på femton år vuxit 
fram en lärobyggnad, fast i strukturen och klar i frågeställningarna".109 Till denna 
genre måste man särskilt räkna geologen och paleontologen Nathorsts Jordens histo
ria (1894), De Geers Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden (1896) och 
växtgeografen Gunnar Anderssons Svenska växtvärldens historia (1896).110 

Jordens historia är ett magnifikt verk i två tjocka volymer om jordens utveckling i 
allmänhet och Sveriges i synnerhet, totalt 1128 sidor. Som titeln anger handlar arbe
tet inte bara om den historiska geologin (inklusive kvartärgeologin), utan om geolo
gins samtliga grenar och därmed hela den geologiska historien. Mycket av innehållet 
var mer eller mindre hämtat direkt från M. Neumayrs berömda arbete Erdgeschichte. 
Dock föräras upptäckten av istiden och "Sveriges qvartära bildningar" bortåt ett 
hundratal sidor, och denna del var huvudsakligen självständigt utförd av Nathorst, 
dock med god hjälp från hela Sveriges geologiska expertis. Särskilt det biologiska 
livets utbredningshistoria utreds mycket noggrant i och med att Nathorst går igenom 
en mängd växt- och djurfossiler, liksom var de har påträffats i landskapet. Överhu
vudtaget är de båda volymerna mycket detaljerade. Till skillnad från de flesta andra 
geologiska texter som utgavs i Sverige vid denna tid är verket rikt illustrerat; "en 
åtgärd, med hvilken jag hoppas att arbetets välvilliga läsare icke skola vara missbe
låtna", som Nathorst uttryckte det.111 Till detta bildarbete gavs bidrag från bland 
andra KVA, SGU och Geologiska Föreningen. Boken var med andra ord en 
"storsatsning". 

Beträffande frågan om vattuminskningen omnämns Suess' uppfattning i Jordens 
historia, men Nathorst bortförklarar honom triumferande med hjälp av isobaskartan 
och den högsta marina gränsen: 

När Suess uttalade sig mot fastlandens vertikala rörelser, voro de qvartära nivåförändring
arne inom Skandinavien endast ofullständigt kända, medan vi nu, tack vare företrädesvis 
De Geers undersökningar och sammanställning af samtliga iakttagelser, kunna göra oss en 
ganska åskådlig bild af desamma. [...] hur man än tänker sig en förändring af hafsytan ega 
rum, kan den dock svårligen försiggå på det sätt, att den skulle kunna gifva upphof till lu
tande strandlinier med koncentriska isobaser såsom de ifrågavarande.112 

I o ch med dessa konkreta formuleringar, satta på pränt i e tt av 1800-talets främsta 
naturvetenskapliga praktverk i Sverige, hade De Geers landhöjningsstrategi följaktli
gen burit frukt. Vattuminskningsteorin var besegrad, Sverige var de facto ett land 
som ännu växte. 

De Geers välkända bok Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden 
innehåller till stor del samma stoff som Munthes och Nathorst böcker, om än inte 
lika detaljerat.113 Att boken ingår i SGUs skriftserie C signalerar att det rör sig som 
seriös geologivetenskap, och så är också fallet. Mycket av innehållet byggde på De 
Geers egna teorier och forskningsresultat. Huvuddelen av texten författades dock i 
samband med serien "Stockholms Högskolas populära föreläsningar" under år 1893, 
och är i denna bokform ytterligare förenklad för att passa en bredare läsekrets. Syftet 
med boken var att på drygt 150 sidor ge en sammanfattande beskrivning av hur spe
ciellt Sverige "ett land, hvars nuvarande natur framgått ur en sällsynt växlande, nära 
nog sagolik geografisk utveckling", hade förändrats från istiden och framåt och 
samtidigt ge en presentation av hur långt den kvartärgeologiska forskningen hunnit i 
sitt arbete.114 Sammantaget är den en lysande marknadsföring av forskningsfältet 
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som sådant; De Geer ville väcka häpnad och samtidigt vördnad inför Sverige och 
dess märkliga naturlandskap. 

Boken är mycket pedagogiskt upplagd och börjar med en naturgeografisk genom
gång av isens, vattnets och landets nuvarande utsträckning och de minnesmärken om 
förändringar i naturen som där kan påträffas och analyseras. Naturen är för De Geer 
vare sig statisk eller en "stum, outgrundlig sfinx" vars saga gått förlorad. Med den 
moderna kvartärgeologiska blicken är det tvärtom möjligt att urskilja 

en bildskrift af egendomlig art, hvars tolkning väl är någon möda värd, redan därför att 
den, ensam af alla urkunder, kan lämna oss upplysningar om de förhållanden, under hvilka 
vårt släkte framlefvat sin barndom.115 

Genom denna livsloppsmetafor och hela det sätt boken är skriven på ansluter sig De 
Geer starkt till kopplingen mellan kvartärgeologi och nationalistisk retorik. Naturens 
historia hör här intimt samman med Sveriges och svenskarnas historia. Kvartärgeo
login är i De Geers ögon därför ett nödvändigt komplement till fornforskningen för 
att utröna nationens historiska utveckling, "huru vårt land blifvit hvad det nu är".116 

Och detta gäller inte enbart marken i sig utan även hela naturens utveckling och 
geografi. 

Då vi hvarje år se de gula löfven falla af, hvirfla omkring med vinden och kanske stundom 
föras ut i vattnet och sjunka, skola vi påminnas om de mångfaldiga, gångna generationer af 
skogar, hvilka sålunda på botten af våra sjöar efterlämnat minnen, alltsedan de första för
krympta träden invandrade och spridde sig öfver de vidsträckta tundror och hedar, som 
dessförinnan upptogo vårt land.117 

Det är intressant att notera att De Geer föredrar att använda begreppet geografi, både 
i bokens titel och i d en löpande texten, snarare än geologi eller kvartärgeologi. En 
anledning till detta är förmodligen De Geers önskan att koppla geologiforskningen 
till sin egen tid och det samtida naturlandskapets situation. Kvartärgeologiska insik
ter skulle inte bara nyttjas till allmän bildning, utan även bidra till förståelsen av 
framtida klimat och landhöjningsförhållanden: "i hvad riktning det [Skandinavien] 
kan väntas fortsätta sin utveckling."118 

Därefter beskriver De Geer med ett fortsatt målande språk istidens början och den 
stora nedisningen, interglaciala skeden, den baltiska nedisningen, den senglaciala 
avsmältningen och Östersjöns olika utvecklingsstadier där förhållandet mellan land 
och vatten ständigt har förändrats genom nivåförändringarna. Även den nya isobas
tekniken lyfts fram. De Geer diskuterar naturligtvis arbetet med fastställandet av de 
forna kustlinjerna och den högsta marina gränsen, som nu börjar bli "färdigdragen" 
trots sin komplexitet: 

Emellertid har det på senare tider lyckats att påvisa och närmare fastställa själfva denna 
gräns, hvarigenom också för första gången möjligheten yppat sig att på grundvalen af di
rekta iakttagelser ej blott till de allmänna dragen utan ofta ganska långt in i enskildheterna 
rekonstruera ett så stort område med dess fördelning af land och haf under ett gifvet förhi
storiskt skede eller i detta fall särskildt vid den tid, då hafvet nådde upp till sin högsta 

119 grans. 
För att konkret förklara hur arbetet gått till tar De Geer med läsaren till olika platser, 
från Hanö och Sölvesborg till Tromsö och Åsberget i Örnsköldsvik, och berättar om 
deras kvartära bildningar och uttolkandet av dessa. Bokens huvudinnehåll avrundas 
med ett resonemang om kvartärgeologins koppling till fornforskningen och förhål
landet under stenåldern. I sin avslutning återkommer De Geer till liknelsen om att 
forskarna med sin tränade blick kan läsa landet som en "bildskrift" och förklarar: 
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Väl har man med skäl liknat den naturens urkund, i hvilken vi sålunda kunna utforska jor
dens tidigare öden vid ett omfattande verk, skrifvet på ett främmande språk med talrika, 
efter hand växlande dialekter; och af detta verk funnes blott en ringa del i b ehåll samt ur 
denna blott spridda sidor eller rader af de senare kapitlen.120 

Och vad gäller resultatet av uttolkningen sammanfattar De Geer kunskapen i den 
slagkraftiga meningen: "Hvad närmast angår Skandinavien, hafVa vi funnit, huru 
detta land småningom så att säga vuxit fram ur is och vatten."121 Istiden var nu ett 
vetenskapligt faktum och det är denna process som varit orsaken till att landet en 
gång hade tryckts ned och därefter höjt sig "såsom en ijädervåg", och sedan stenål
dern bara fortsatt att växa på havets bekostnad. Vattuminskningsidén eller konkurre
rande idéer om nivåförändringarnas orsak nämns överhuvudtaget inte. 

Genom dessa geologiska processer förvandlades landskapet och gav det den ka
raktär vi finner idag. De folkrika, odlade bygderna sammanfaller ofta med de trakter 
som en gång varit översvämmade av vatten, eftersom denna gamla havsbotten ofta är 
förhållandevis stenfri och genom avlagringar synnerligen bördig, berättar De Geer. 
På andra sidan högsta marina gränsen domineras marken istället av morän och 
skogsmarker "hvilkas jordmån blifVit beredd af de mindre nogräknade isjättarna". 
Även kunskap om florans och faunans biogeografiska utbredningshistoria finns nu 
dokumenterad, och författaren slår fast "att man om intet annat lands senaste geogra
fiska utveckling känner mer än om vårt."122 Med geodeterministisk vinkling avslutar 
De Geer sin bok med följande talande formulering: 

Arbetsfältet är i säl lsynt grad rikt och tacksamt, vägen är, om ock stundom mödosam, dock 
numera till sin hufvudriktning utstakad och dess mål är ej ringa; det kan med hänsyn till 
fosterbygdens inflytande på människans skarplynne närmast uttryckas med orden: känn dig 
själf.123 

Vetenskapen är med andra ord inte bara till för sig själv; det handlar både om att 
"känna sitt land" — STF:s paroll — och, som De Geer skriver, att lära känna sig 
själv.124 

Skandinaviens geografiska utveckling avslutas med en för tiden enastående serie 
av åtta kartor som visuellt visar hur förhållandet mellan land, is och vatten förändrats 
från "den stora nedisningen" till och med "stenåldern". Vissa av dessa, liksom iso-
baskartan, lånades ut till Nathorst som också använde dem i sin Jordens historia. 
Bland De Geers kartbilder finner vi även den allra första kartan över högsta marina 
gränsen för hela Sverige, "Baltiska insjötiden", i skalan 1: 8 miljoner. Kartorna, vars 
tryckning bekostades av Kungl. Ecklesiastikdepartementet, ställdes för övrigt ut vid 
den 6:e Internationella geografiska kongressen i London, sommaren 1895. 

Min uppfattning är att Munthes, Nathorsts och De Geers böcker gav en tämligen 
enhetlig beskrivning av Skandinaviens postglaciala historia; faltet uppfattas av läsa
ren, om än inte fullständigt, så i det närmaste som färdigutforskat — i ett konstrukti-
vistiskt perspektiv: färdigkonstruerat. Bortsett från enstaka fall handlar det inte 
längre om att föra fram hypoteser eller argumentera för egna teorier, utan i allt vä
sentligt om att presentera "vedertagna fakta". Nu har också dessa fakta placerats i ett 
sammanhang, och detta sammanhang var nationens. Munthe presenterade förvisso 
sin nya "vågrörelseteori", som han utvecklat från Jamieson. Men trots att De Geer 
var helt emot detta synsätt, vilket han förklarade redan vid Geologiska Föreningens 
möte den 2 februari 1893, tog han inte upp ämnet för diskussion i sin bok.125 
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En av de första kartorna över Yoldiahavets utbredning och därmed den högsta marina 
gränsens sträckning i "Skandinavien" vid slutet av istiden. Nathorst (1896). 

Dock är det uppenbart att Nathorst, tvärtemot Munthe och De Geer, inte är över
tygad om landhöjningens orsak. Faktum är att Nathorst inte alls trodde att inlands
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isens belastning varit huvudorsaken, även om den möjligen bidragit. Istället framförs 
föreställningen om att nivåförändringarna orsakats av sidotryck liknande sättet för 
bergskedjebildning, föranlett av jordens sammandragning i och med dess fortgående 
avkylning. Detta var ännu en förklaringsvariant, först framlagd 1893 av geologen 
Sieger i dennes avhandling Seenschwankungen und Strandverschiebungen. 

"Om vi sålunda anse, att den ofVan först uttalade meningen innehåller den för 
närvarande enklaste och sannolikaste förklaringen öfver nivåförändringarnes orsak", 
skriver Nathorst, "fa vi dock icke glömma, att densamme är blott en hypotes, hvars 
rigtighet eller origtighet det är förbehållet framtida forskningar att afgöra."126 Som vi 
skall se i de t följande var Sveriges (och Skandinaviens) landhöjning långt ifrån fär-
digutforskad. 

HÖGBOM OCH LANDHÖJNINGENS MAXIMUM 

En fråga i an slutning till landhöjningen och den högsta marina gränsen som gjorde 
geologerna nyfikna, var hur högt över havet den mest upphöjda punkten låg och var 
den punkten fanns. I efterhand kan man ana att frågans lösning rönte viss prestige 
inom forskarkollektivet. Liksom i andra sammanhang är rekord av olika slag intres
santa och statusfyllda. Naturvetenskapen med sin fascination för det största, det 
minsta, det snabbaste, det tyngsta etc. är här inget undantag. 

Den första kända bestämningen av detta mått gjordes av paleontologen Gustaf 
Linnarsson redan år 1875. Under undersökning av kartbladet till Latorp framhöll 
Linnarsson att en strandvall vid "Kilsberget i vestra Nerike" befann sig högre än alla 
andra, nämligen 150 meter över havet.127 Men när blickarna riktades längre norrut 
kom detta rekord att slås många gånger om. 

Under senare delen av 1800-talet började Norrland att framstå som en alltför out
nyttjad vetenskaplig tillgång. Detta gällde särskilt beträffande de accelererande 
forskningsområdena som var kopplade till uttalat ekonomiska och politiska intressen, 
som kartläggningen av malmfyndigheter, skogar, torvlager, älvar.128 Via det ut
byggda järnvägsnätet kom discipliner som traditionell geografi och geologi, liksom 
den omfattande skogsforskningen nu att intensifieras. Men även kvartärgeologin — 
både relaterad till glaciärforskningen och andra frågor — expanderade norrut. Kän
nedomen om Norrlands ishavslera förstärktes exempelvis genom Axel Lindströms 
Jordslagen inom Vesternorrlands län (1888) och Torbern Fegraeus "Om de lösa 
jordaflagringarna i några af Norrlands elfdalar" (1890). Även frågan om landhöj
ningen och marina gränsen började småningom att utredas, särskilt i samband med 
Arvid Gustaf Högboms studier under 1880- och 1890-talen.129 

Tillsammans med generationskamraterna De Geer och Munthe brukar Högbom 
betraktas som en av de främsta kvartärgeologerna i den svenska vetenskapshistorien. 
Han gjorde akademisk karriär och blev först professor i mineralogi och geologi vid 
Stockholms högskola 1895, därefter professor i Uppsala två år senare. Men De 
Geers, Munthes och Högboms bakgrund liksom deras forskningsinriktning var 
mycket olika. Högbom föddes i en inte allt för välbärgad familj i V ännäs och växte 
upp i Lövånger, strax norr om Umeå. Hans ungdomsplaner var att bli jordbrukare 
eller militär, men genom ett ekonomiskt bidrag från välvilliga släktingar skickades 
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han till Uppsala för att studera 1877, för övrigt samtidigt som De Geer började sina 
studier. År 1880 anställdes Högbom som biträdande geolog vid SGU och vid denna 
institution inledde han en geologisk undersökning i Jämtland två år senare. Arbetet 
ledde vidare till en doktorsexamen 1885130, samma år som han startade en första 
studie över nivåförändringarna i Norrland.131 Medan Munthe främst forskade på 
Gotland och De Geer i södra och mellersta delarna av Sverige, var det inom de 
nordligare delarna som Högbom kom att bli en auktoritet. 

Genom "Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Upsala Linnéstipendium" fick 
Högbom möjlighet att göra en resa längs Västerbottens kusttrakter. Uppgiften var att 
studera den sekulära höjningen (dvs. ständigt pågående) i postglacial tid samt växt-
och djurgeografiska frågor som kunde tänkas höra samman med denna höjning.132 

Högbom bekantade sig med landhöjningen ur en rad aspekter. De från mitten av 
1700-talet inhuggna vattumärkena vid Ratan och Pitholmen visade att landet tycktes 
höja sig hela fyra fot per sekel. En annan faktor som pekade på en landhöjning var 
gamla namn som Gladaviken, Alvafjärden, Gärdeijärden och Högfärden; alla plat
ser som vid Högboms besök var vanliga insjöar på 10-20 fots höjd över havet. Enligt 
uppgifter hade också ett landfast näs vid Nordmaling bara 90 år tidigare varit ett 
sund där fiskare lade ut nät. 

Högbom studerade även tecken på landhöjning i förhistorisk tid, och begav sig till 
"högländare trakter för att uppsöka högsta gränsen för det postglaciala vattenstån
det."133 På Degersjöberg norr om Burträsk socken hittade Högbom svallgrus nära 
200 meter över havet. Skalgrusbankar påträffades dock på betydligt lägre höjder, 25-
30 meter över havet. De senare fynden gjordes i Lövånger och Rickleå, platser som 
Högbom för övrigt kände väl sedan ungdomstidens jakt- och fiskeutflykter.134 Ännu 
högre liggande lämningar fann för övrigt geologen Fredrik Svenonius — en annan 
Norrlandsauktoritet — i trakterna nordväst om Hudiksvall, på hela 240 meter över 
havet. Fynden visade att den marina gränsens höjd i norra delarna av Sverige tycktes 
överstiga höjdlägena i de hittills undersökta delarna av södra och mellersta Sverige. 

Ovanstående resonemang vittnar om Högbom som en uttalat 
"landhöjningstroende", och det mesta tyder också på att han vid denna tidpunkt var 
det. Det är dock intressant att notera en passus i Högboms artikel "Istiden", publice
rad i Studentföreningens Verdandis småskrifter år 1888.1 ett kapitel om nivåföränd
ringarna efter inlandsisens avsmältning uttrycker sig Högbom på detta tvekande sätt: 
"Ifrån detta vattenstånd höjde sig landet småningom, eller drog sig hafvet tillbaka 
ungefär till sin nuvarande eller en ännu lägre nivå."135 Högbom fortsätter därefter 
med att ställa sig frågande till nivåförändringarnas orsak, vilken enligt honom långt 
ifrån var fårdigutredd. Förändrades jordens tyngdpunkt i och med ismassornas an
hopning kring polerna? Utövade isen dragningskraft på vattnet så att det steg? Till 
slut skrev Högbom emellertid att: 

Den nivåförändring, den landhöjning, som i vår tid äger rum vid de svenska kusterna, 
torde hufvudsakligen bero just på formförändring af själfva jordskorpan.136 

Med andra ord, oavsett hur förhållandena var i re sten av världen så var det nog en 
landhöjning som ägde rum i Sverige. 

Efter det att De Geer hade presenterat sin karta "Isoanabaser öfVer landhöjningen 
efter Istiden" år 1888 vidtog som sagt ytterligare arbete för att pröva höjdlinjernas 
giltighet. De Geer gjorde själv tolv mätningar längs den marina gränsen i Halland 
och fann hur höjdskillnaderna ökade ju längre norrut han mätte.137 Även mätningarna 
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i Norrland fortsatte, och den plats som särskilt väckte kvartärgeologernas nyfikenhet 
var den mytomspunna Skuleskogen i Ångermanland. Detta var ett område som länge 
hade intresserat naturforskare i Sverige, inte minst på grund av dess biologi och 
magnifika landskapskaraktär. Skule ägde även stor kulturhistorisk betydelse, och 
hade allt sedan 1400-talet utgjort en demarkationslinje mellan områdena Sönnaskogs 
och Nolaskogs.138 Geologen Axel Lindström fann här strandgrus 202 meter över 
havet och Munthe 199 meter över havet. Dessa lokaler visade sig dock inte ligga 
längs marina gränsen. Denna påträffades av Munthe något senare, belägen på själva 
Skuleberget. Med barometer uppskattades denna punkt ligga mellan 260 och 270 
meter över havet, och detta ansågs vara den högsta siffra som hade uppmätts i hela 
Skandinavien vid 1890-talets början.139 

DEBATTEN OM MARINA GRÄNSEN I NORRLAND: EN FRÅGA OM 
REGIONALISM 

Det har inom de senaste decenniernas vetenskapshistoriska forskning varit populärt 
att lyfta fram och beskriva vetenskapliga kontroverser utifrån nya teoretiska per
spektiv. Dylika motsättningar har ansetts kunna erbjuda en grundläggande förståelse 
av den vetenskapliga forskningens natur, särskilt i de fall då underliggande filoso
fiska, religiösa eller andra större kulturella tankestrukturer legat i botten av de teore
tiska resonemangen. Studiet av vetenskapen har på detta sätt kunnat lämna den posi-
tivistiska föreställningen om att forskningens utveckling sker linjärt och kumulativt, 
och även visat att det långt ifrån alltid är de empiriska resultaten och de experimen
tella slutsatserna som bestämmer vad som är "sant" och "falskt". Vetenskapen be
traktas inte längre som objektiv. All verksamhet, även forskning, sker i en specifik 
kontext som påverkar såväl utformandet av frågeställningar som tolkandet och an
vändandet av de erhållna resultaten.140 

Annan vetenskapshistorisk forskning, framför allt inriktad på kunskapssociolo
giska aspekter, har vidare visat att personliga, institutionella och politiska maktin
tressen samt ekonomiska intressen haft inverkan på kontroverser i samband med 
etablerandet av vetenskapliga fakta och teorier.141 Samtidigt har det också framhål
lits, t.ex. av historikern Steven Shapin, att mycket vetenskaplig grundverksamhet 
tycks ske tämligen friktionsfritt och utan större bråk. Även om det kritiska angrepps
sättet kännetecknar vetenskapen, tycks den mesta forskningen bedrivas genom tillit 
till andra människor och inte sällan i djupt samförstånd.142 Denna forskning, vilken 
sker inom det rådande paradigmet, skulle vi med kuhnsk terminologi kalla för 
"normal vetenskap".143 

Vad gäller geologihistorieskrivningen är detta fält inget undantag från debattfoku-
seringen. Ledande geologihistoriker som Anthony Hallam, David Oldroyd, Martin 
Rudwick och James Secord har alla skrivit böcker om geologivetenskapliga kontro
verser: mellan enskilda personer, mellan grupper och mellan forskningsprogram med 
olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter.144 Även jag kommer här att 
fortsätta att analysera etableringen av högsta marina gränsen utifrån en debatt. I d et 
föregående skissade jag framväxten av gränsidén som en metod och strategi av den 
svenska kvartärgeologiska skolan mot den globala vattuminskningsteorin. Här stod, 
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kan man säga lite tillspetsat, Sverige mot det övriga geologsamhället. I det följande 
skall jag undersöka hur gränsidén sedermera utvecklades till en dispyt inom Geolo
giska Föreningen, men nu beträffande förhållandena i norra Sverige. 

DEN BORTGLÖMDA REGIONEN 

Generellt kan man nog säga att diskussioner i större eller mindre omfattning pågick 
tämligen regelbundet inom Geologiska Föreningen och under dess möten. I sin skrift 
"Geologiska brottstycken" skriver Edvard Erdmann att: 

Ej sällan äro de olika forskarne af olika åsigter om huru de geologiska företeelserna skola 
rätteligen tolkas. Istidens verkningar och den skandinaviska flällryggens geologi gifva ofta 
upphof till skiljaktiga meningar".145 

Den mest kända dispyten är kanske Alfred Elis Törnebohms och Fredrik Svenonius' 
åsiktsutbyten angående just Qällkedjans geologi under decennierna omkring sekel
skiftet.14 

" • ö rVt^^KJUTNIHC 

Enligt Erdmann var vetenskapliga dispyter vanligt förekommande inom Geologiska 
Föreningen. Särskilt frågor kopplade till istiden och, som bilden visar, förklaringar till 
bergsbildningen vållade debatt. Alfred Elis Törnebohm i kostym till vänster och Fredrik 
Svenonius i samedräkt till höger. Törnebohm var från Stockholm, Svenonius från 
Lappland och även denna fråga hade drag av regionalism över sig. Erdmann (1896). 

Under 1890-talet utbröt emellertid en annan vetenskaplig polemik, framför allt 
mellan De Geer och Högbom, angående de korrekta värdena för marina gränsen i 
Norrland och landhöjningens generella karaktär. Vid tiden omkring sekelskiftet tycks 
dessa båda nästan ha tävlat om att framställa korrekta isobaskartor.147 Även växtgeo
grafen Andersson (1865—1928) och Munthe, liksom de finländska geologerna Wil-
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helm Ramsay (1865-1928), Victor Hackman (1866-1941) och Jacob Johannes Se
derholm (1863-1934) var deltagare i debatten. Nivåförändringsfrågan utvecklade sig 
till ett omfattande forskningsområde också i Finland. En mängd högt liggande 
strandlinjer bestämdes under denna period, särskilt på Kolahalvön och i Sö dra Fin
land.148 De finländska inslagen i denna debatt kommer dock att beröras mycket kort
fattat. 

I sina arbeten över marina gränsen från 1888 och 1890 hade De Geer gett en sub
til kritik av Högboms uppmätta värden i Burträsk. De Geer tog förvisso Högboms 
enstaka siffror i beaktande vid sin framställning av den första, skissartade 
isobaskartan, men skrev samtidigt: "Visserligen lemnar ingen af dessa begge siffror 
något noggrannare mått på den marina gränsens höjd i dessa trakter Detta var 
ju i och för sig korrekt; i fö rhållande till mätvärdena i s ödra och mellersta Sverige 
var dessa få till antalet, varför resultatet med nödvändighet blev osäkert. Man skall 
också betänka att de värden De Geer hade att luta sig mot vid uppdragningen av 
isobaslinjerna, främst kom från mätningar vid kusttrakterna. Få undersökningar hade 
ännu gjorts i Norrlands inland. Men när De Geer drog sina kurvor antog han att 
landhöjningen var lika hög, eller till och med högre i inlandet än vid kusten.149 An
ledningen till detta antagande tycks bland annat ha varit att norska geologer hade 
mätt upp högre höjningsvärden innanför Trondheim och Kristiania än vid Norges 
västkust. Samma fenomen var också iakttaget i ö stra Nordamerika där höjdvärdena 
för marina gränsen steg från kusten och inåt landet. Sådan var åtminstone De Geers 
egen förklaring. 

Ett liknande resonemang som De Geers, beträffande landhöjningens stigande vär
den i Sveriges inland, förde även Andersson i en artikel om senglaciala och postgla-
ciala avlagringar i Norrland.150 Andersson hade särskilt intresserat sig för 
älvavlagringarnas bildningssätt och spekulerade dels om landhöjningens betydelse 
för dessa, dels om huruvida dessa avlagringar skulle kunna användas för att be
stämma landhöjningen i de delar av landet dit havsgränsen inte nått. 

Denna föreställning om landhöjningens ökning västerut ifrågasattes kraftigt i en 
artikel av Högbom år 1895.151 Högbom poängterade hur få värden för landhöjning, 
som ännu fanns uppmätta i de inre delarna av Skandinaviska halvön. Att extrapolera 
dessa och därefter hävda att isobaserna skulle stiga västerut var, enligt Högbom, 
långt ifrån belagt, "tvärtom tyda åtskilliga senare omnämnda fakta på, att M.G. är 
högst just i kusttrakterna."152 Vore det möjligt att dra en tvärprofil från "Hernösand" 
till "Trondhjem", ansåg Högbom det mer troligt att denna skulle vara undulerande 
och bestå av zonvisa höjningsmaxima och -minima än att den skulle vara konvex 
med en höjningstopp i centrum av landet.153 Däremot ansåg Högbom att det var en 
utmärkt metod att studera inlandsälvarnas avlagringar som Andersson hade föresla
git-

Andersson fick möjlighet att omedelbart kommentera detta inlägg och förklarade 
tämligen tillmötesgående bakgrunden till sitt resonemang.154 Andersson bekände att 
han helt enkelt hade gått efter den av De Geer uppställda isobaskartan och antagit att 
marina gränsens höjd över havet likformigt steg in mot landets centrum.155 Med 
tanke på den ringa vetenskap som fanns tillgänglig ansåg dock Andersson denna 
åsikt vara minst lika rätt eller fel som någon annans, t.ex. den av Högbom antagna 
motsatsen, vilken Andersson förvisso inte underkände. Med hänvisning till Högbom 
skriver Andersson: 
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Bägge äro vi ense om att detta är en sak, om hvilken vi s trängt taget ingenting veta ännu, 
då ej några säkra bestämningar af marina gränsen i det centrala området föreligga.156 

När De Geer, året efter Högboms artikel, publicerade sina nya, mer noggrannare 
isobaskurvor i boken Om Skandinaviens geografiska utveckling höll han fortfarande 
fast vid sin uppfattning, beträffande landhöjningens natur. Någon hänsyn till Hög
boms avvikande uppfattning togs inte; dennes åsikter nämndes överhuvudtaget inte. 
"Man måste nog i belysning därav fa den uppfattningen", skriver geologen Gösta 
Lundqvist, "att det tydligen icke rådde något närmare samarbete mellan de båda 
geologiska stormännen."1 7 

Kurvorna byggde nu på ett hundratal uppmätta värden, men dessa var fortfarande 
hämtade mestadels från södra och mellersta Skandinavien. De Geer var dock så 
övertygad om landhöjningens mönster att han nu betraktade den som en naturlag: 

Öfverallt hafva de delar af den gamla kusten, som skjutit längst in emot landets centrala 
trakter, blifvit mest upplyftade, under det därifrån aflägsnare delar blifvit allt mindre, och 
till sist alls icke höjda öfver den nuvarande hafsytan. [...] Då inom höjningsområdet så väl 
hafsbottnen som landets inre delar, enligt vittnesbörden från långt ut i d et forntida hafvet 
belägna öar och långt in i det samtida landet inskjutande fjordar, tydligen deltagit i kus tli-
niens höjning, hafva kurvorna med ledning af närmast befintliga observationspunkter 
framdragits äfven över nämnda områden.158 

De Geer erkände förvisso att den kvartärgeologiska kännedomen om norra och 
västra Skandinavien ännu var mycket bristfällig. Detta gällde såväl för landhöjningen 
som konturerna för det forna havets utbredning. Inte ens användbara topografiska 
kartor fanns ännu att tillgå. Noggranna värden för Sverige fanns, enligt De Geer, än 
så länge endast söder om den sextionde breddgraden, det vill säga söder om Upp
sala. Men detta hindrade honom alltså inte från att lita på att "landhöjningslagen" 
även gällde för Norrland, "ehuru det här såsom öfverallt är fullt säkert, att höjningen 
i landets inre varit betydligt större än längre utåt hafvet."159 

HÖGBOM MOT DE GEER 

Strax efter att De Geers uppmärksammade bok Skandinaviens geografiska utveck
ling hade kommit ut, publicerade Högbom resultaten av sina egna forskningar i 
Norrland i skriften Om högsta marina gränsen i norra Sverige (1896).160 Forsk
ningen, som nu hade bedrivits under några år, hade dels utförts av eget intresse, dels 
bekostats av SGU och stiftelsen Lars Hiertas Minne. Under denna tid hade Högbom 
bestämt marina gränsen på ett trettiotal olika punkter, fördelade i Norrbotten, Väs
terbotten, Södra Lappmarken, Ångermanland, Jämtland, Medelpad, Hälsingland, 
Gästrikland, Dalarna och Västmanland. Dessa lokaler markerades ut på karta, varvid 
Högbom, liksom De Geer hade gjort, drog ut isobaslinjer. Men denna isobaskarta 
skilde sig markant från De Geers och bekräftade Högboms förmodan från 1895. 
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Karta öfver marina gränsens höjd i norra Sverige. 

"Karta öfver marina 
gränsens höjd i norra 
Sverige". Högboms 
första egna isobas-
karta över landhöj
ningen i Norrland. 
Högbom (1896). 

Till skillnad från De Geers resultat pekade Högboms karta på att landhöjningen 
hade varit störst i mellersta Norrlands kusttrakter och att den därifrån minskade såväl 
norrut och söderut som åt inlandet. Beträffande kusttrakterna överensstämde denna 
höjningsfördelning för övrigt med den pågående landhöjningens storleksförhållan
den, varvid Högbom konstaterade: "Detta synes antyda, att samma faktorer ända från 
istiden till nutiden dominerat nivåförändringarna."161 Högboms kurvor visade sig 
dessutom passa bra ihop med de isobaslinjer, som den finländske geologen Victor 
Hackman hade konstruerat på andra sidan Bottenhavet.162 

Högbom var dock fortfarande av den åsikten att kunskapen om landhöjningen i 
Sveriges inland, ovan marina gränsen, ännu var alltför bristfällig och borde förbätt
ras, exempelvis genom ytterligare undersökningar av de isdämda sjöarnas strandlin
jer. Denna metod, tillsammans med älvavlagringarna, skulle eventuellt kunna slå en 
brygga mellan de isobaser som konstruerats genom observationer av marina gränsen 
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i Sverige, Norge och Finland.163 Högbom sade därmed emot De Geer, men valde att 
låta bli att kommentera Anderssons bidrag för att undvika ytterligare polemik.164 

Det skulle dröja två år innan De Geer publicerade en text, i vilken han för första 
gången gick till angrepp mot Högbom, liksom mot Hackman. I artikeln "Om den 
senkvartära landhöjningen kring Bottniska viken" (1898) skrev De Geer att dessa 
bådas isobaskurvor hade "flera ganska oväntade drag", framför allt eftersom de 
antydde att Fennoskandias landhöjningsaxel gått tvärs över Kvarken och inte längs 
med Sveriges (och Norges) inland.165 För att stärka sin ställning hade De Geer, på 
förfrågan från SGU:s dåvarande chef Alfred Elis Törnebohm, förlagt tre veckors 
studier i Norrbottens län för att studera kvartära bildningar inför det kommande 
kartarbetet i Norrland. Under denna period fastställde De Geer högsta marina grän
sen på sju ställen, samt på ytterligare ett par platser i mellersta Norrland under hem
resan. Dessa mätvärden i Norrbottens län var faktiskt, enligt De Geer, de första som 
var korrekt tagna. De strandbildningar som Högbom trodde sig ha funnit som tecken 
på marina gränsen låg i själva verket 40-90 meter nedanför den "verkliga gränsen". 
Förmodligen var det dessa alltför låga värden som hade styrkt Högbom i hans felak
tiga uppfattning, menade De Geer, varvid han konstaterade: 

De i somras utförda bestämningarna af den högsta marina gränsen visa emellertid, att 
denna alldeles icke ligger högst ut emot kusten och lägre inåt landet utan tvärtom är högst 
längst in åt vester med en icke mot nordvest utan mot öster eller ost-sydost starkt lutande 
gradient.166 

Den marina gr&nsen kring Bottniska viken. Den Senkvartära höjningen hade 

alltså varit störst runt omkring 
Bottniska viken och inte inom 
densamma, vilket De Geer visade 
med en ny isobaskarta. 

"Den marina gränsen kring Bottniska 
viken". Ar 1898 kontrade De Geer 
med en ny isobaskarta. Denna inne
höll många nya värden, både från 
Högboms och De Geers fältforsk
ning, bl.a. återfanns de högsta vär
dena i Norrlands inland. De Geer 
(1898). 
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En principiell fråga som De Geer slutligen tog upp i sin artikel var huruvida den 
marina gräns som Högbom studerat på alla punkter var bildad vid samma tid "och 
således verkligen berättigade till uppdragandet af några isobaser"?167 Detta var en ny 
form av anmärkning som "öfverraskat mig åtskilligt", som Högbom uttryckte det, 
eftersom De Geer uppenbarligen inte hade ställt dessa krav på sina egna isobaskar-
tor: "HvarfÖr skall under sådana förhållanden professor DE GEER vara så sträng 
emot mig?"168 Högbom fortsatte: 

Om det ej vore tillåtet att genom kurvor — isobaser — åskådliggöra nivåförändringarna, 
förr än DE GEERS nyss citerade fordringar blifVit up pfylda, så är det fara värdt, att vi 
ännu i dag icke fått se någon enda af de många isobaskartor, genom hvilka DE GEER sjelf 
i så hög grad utvidgat vår kännedom om de kvartära nivåförändringarna.169 

Denna uppsats avslutades med en ny isobaskarta från norra Uppland till norr om 
Haparanda, där samtliga uppmätta värden för den senglaciala havsgränsen i denna 
del av Sverige finns utsatta. 

KARTA 
öfver 

Senglaciala hafsgränsen 
norra Sverige. 

220m 

260m. 

240 m 

220 pi. 

200m. 

"Karta öfver Sen
glaciala hafsgränsen i 
norra Sverige". Hög
bom gav sig inte utan 
svarade snabbt med 
ännu en isobaskarta. På 
denna bild finns som 
synes Norrlands västra 
inland överhuvudtaget 
inte utritad. Högbom 
(1899). 

45 



MUNTHE OCH HÖGBOMS REVANSCH 

Man kan tänka sig att denna utdragna debatt mellan de båda professorerna De Geer 
och Högbom gav genklang bland övriga geologer, inte minst under Geologiska Fö
reningens möten. En geolog som beslöt sig för att bilda sig en egen uppfattning i 
frågan var Munthe. I samband med en för SGU:s räkning genomförd översiktsresa 
längs Stora Lule älvs dalgång, gjorde Munthe egna mätningar av marina gränsen i 
Norrland, för att reda ut polemiken mellan sina båda kolleger. Munthe följde så att 
säga i Högboms och De Geers fotspår, och besökte några av de platser som tidigare 
hade undersökts av dessa. Därefter drog Munthe upp egna isobaser, i enlighet med 
de värden för marina gränsen som han själv ansåg vara mest tillförlitliga. Till dessa 
värden räknades inte ett flertal av De Geers siffror, vilka sattes inom parentes.170 

Karta 
öfver Yoldia-gränsen i Norrbotten och norra Vesterbotten. 

Skala 1 :2,000,000. 

rgff-frftprtW"- 51 
"Karta öfver Yoldia-gränsen i Norrbotten och norra Vesterbotten". Munthe tog saken i 
egna händer och följde De Geer och Högbom i fo tspåren. Hans egen forskning bekräf
tade Högboms resultat och sköt De Geers "landhöjningslag" i sank. Munthe (1900). 
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Av dessa mätvärden, liksom den bifogade kartan, framgår att Munthes iakttagel
ser över högsta marina gränsen inom Norrbotten talade emot De Geers åsikt om att 
isobaserna steg inåt landet. Istället bekräftades Högboms uppfattning att landhöj
ningen varit störst vid Norrlands kust. Dock fanns även differenser, om än små, 
mellan Munthes och Högboms värden, varför Munthe fortfarande ansåg frågan vara 
ofullständigt utredd. I slutet på sin artikel "Några iakttagelser öfver yoldiagränsen 
inom Norrbotten" (1900) utvecklar Munthe detta resonemang, och skriver till och 
med att det ännu krävs mycket omsorgsfullt arbete innan man kan vara alldeles sä
ker: 

Men det synes vara på tiden att ett dylikt arbete blir utfördt, och att i ans lutning härtill en 
närmare undersökning af vårt lands vidsträckta isdämda sjögebit ställes i främsta ledet 
bland de många vigtiga kvartärgeologiska frågor, som ännu vänta på en fullständigare ut
redning.171 

Med Munthes uppsats verkar den skriftliga debatten om landhöjningen i Norrland ha 
upphört och Högbom avgick därmed med segern i den interna dispyten. Ett år senare 
gav Högbom sin förklaring till varför han kunde veta att hans egen föreställning var 
riktig. Orsaken var, enligt honom, tämligen enkel: De Geer och Svenonius hade helt 
enkelt inte lyckats hålla isär de strandbildningar som markerade forntida stora issjöar 
från dem som markerade marina strandmärken. Därav De Geers "abnormt" höga 
värden.172 "Det är under sådana omständigheter", skriver Högbom, "jag och Munthe 
icke kunnat vara med om en del af DE GEER'S högsta värden på M.G. i Norrbot
ten."173 

Frågan var uppenbarligen mycket viktig, dels ur rent vetenskaplig synvinkel, men 
även av andra skäl. Det var två professorer i geologi som stod emot varandra, och 
båda hade sin vetenskapliga status att tänka på. De Geer som skapare av såväl iso-
bassystemet som begreppet högsta marina gränsen, Högbom som auktoritet inom 
Norrlands kvartärgeologi och med mycket utförd grundforskning. Båda innehade 
även den prestigefyllda titeln som ordförande för Geologiska Föreningen under 
denna tid, Högbom 1895 och De Geer 1898. En annan aspekt kan ha gällt den regio
nala status som de högsta landhöjningsvärdena tycks ha skänkt. Stockholmaren De 
Geer placerade höjningsaxeln rakt igenom Sverige, med minskande värden åt såväl 
Norges som Finlands håll, allt enligt sin elevationslag. Västerbottningen Högboms 
resultat var det motsatta och visade att höjningsaxeln gick tvärs över Norge, Sverige 
och Finland. Och högst värde hade kusterna längs Ångermanland och Västerbotten. 

Det är värt att notera att den hypotes som De Geer drev, åtminstone till en början, 
och som utmanövrerade Suess' vattuminskningsteori var påtagligt svagt underbyggd 
av empiriska undersökningar. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på De 
Geers vurm för den empiriska metodens betydelse. I en uppsats om rullstensåsarnas 
bildningssätt från 1897 betonar De Geer själv att forskaren inte skall nöja sig med 
teoretiska spekulationer, "utan söka drifva granskningen af de enskilda fallen och 
deras detaljer så långt, att de förhållanden, under hvilka dessa uppkommit, framstå i 
en möjligast mångsidig och fullt lefVande belysning".174 
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"Tvärprofil öfVer höjningsområdet". Den understa räta O-meter l injen visar ytan före 
landhöjningens början och den böjda visar resultatet av landhöjningen, enligt Högbom. 
Landhöjningen var inte störst i Norr lands inland, utan vid Skuleberget i Ångermanland. 
Högbom (1904). 

Principen för Högboms landhöjningskarta har sedan denna tid nått stor framgång, 
och kom under de närmaste decennierna inte att revideras i någon större utsträck
ning. En mer detaljerad isobaskarta över norra Skandinavien lämnades dock av Hög
bom själv 1904, där avvikelserna från hans egna kartor från 1896 och 1899 i stort 
sett var obefintliga. I texten till denna karta triumferar Högbom över att hans åsikter 
"blifVit till den förra meningens [dvs. sin egen] förmån" och att särskilt de mycket 
höga höjningssiffrorna i Norrbottens inland inte visade sig tåla en vetenskaplig 
granskning av honom.175 
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En annan viktig framgång för Högbom var att han under arbetet med den sista 
kartan även hade lyckats finna ett nytt högsta värde för marina gränsen. I sin av
handling hade Munthe preciserat det tidigare maxvärdet från Skuleberget till exakt 
268,8 meter, en siffra som fastställts 1889.176 Men under nya exkursioner i detta 
märkliga område reviderades denna siffra ytterligare av Högbom. I artikeln "Nya 
bidrag till kännedomen om de kvartära nivåförändringarna i norra Sverige" skriver 
Högbom: "Såsom ett medelvärde för M.G. å detta berg är jag böjd sätta 284 m, alltså 
ungefär 15 m högre än den af Munthe antagna nivån." 77 

Att rekordet var en vetenskapligt viktig upptäckt och att denna plats därmed fick 
uppmärksamhet i det följande är lätt att förstå. När Geologiska Föreningen år 1910 
stod som värd för den elfte Internationella Geologikongressen och fältexkursioner 
som brukligt skulle arrangeras, förlades en av dessa just till Skule. I exkursionsgui
den som författades för detta ändamål skriver en stolt Högbom: 

Das absolute Maximum zugleich das Maximum in ganzen fennoskandischen Hebungsge-
beit, 284 m, ist am Skuleberget zwischen Hernösand und Örnsköldsvik bestimmt wor
den."178 

Även detta rekord skulle emellertid komma att putsas gång på gång. Så sent som 
1961 hävdar Lundqvist: "Skuleberget har ännu icke lämnat kvartärgeologema någon 
ro."179 

Beträffande tron på De Geers värden gällande högsta marina gränsen i N orrbot
ten, fanns den dock kvar hos vissa personer. I Jordens historia berättar Nathorst att 
Fredrik Svenonius meddelat att ännu högre värden än det Munthe funnit "möjligen" 
finns i Västerbottens lappmark.180 Dock anges varken siffror eller exakta platsbe
skrivningar. Denna information stod dock senare att finna i Svenonius' egen Rese
handbok öfver Lappland och öfriga delar af Väster- och Norrbottens län, som pub
licerades så sent som 1904. Den mångsidiga Svenonius var nämligen aktivt verksam 
inom Svenska turistföreningen (STF) och arbetade särskilt för främjandet och un
derlättandet av resor till Lappland. Han var, som idéhistorikern Sverker Sörlin skri
ver, "lapplandsturismens särskilda apostel".181 I denna bok vägleddes friluftsturis-
terna till Selsberget (15 km VNV om Bodträskfors) där, enligt Svenonius, "[d]e 
högsta märkena efter forna hafVet hafVa träffats".182 För en Lapplandspatriot som 
Svenonius var denna uppgift säkerligen välkommen. 

Siffran 280 meter var förmodligen hämtad från De Geer, och att Svenonius använt 
denna uppgift var i Högboms ögon naturligtvis mycket beklagligt. Förvisso var det 
normalt stor skillnad mellan trovärdigheten i resehandböcker och facktidskrifter. 
Men i detta fall var boken skriven av en ledande geolog, tillika norrlandsexpert, och 
risken fanns att passusen skulle vara så trovärdig att den refererades i annan littera
tur.183 Vidare gällde det inte vilken gräns som helst; marina gränsen är, som Högbom 
uttrycker det: "en i flera hänseenden viktig demarkationslinje mellan mycket skiljak
tiga naturtyper med olika betingelser för näringslifvet och bebyggelsen".184 

Det skall kort tilläggas att landhöjningen och högsta marina gränsen hade inver
kan på hur den samtida natursituationen skulle uppfattas, vilket var en fråga som 
framför allt kom att diskuteras inom den ekonomiska geografin. Högboms citat skall 
här läsas med bakgrund av den då pågående debatten om "Norrlandsfrågan", där 
Högbom, på kvartärgeologiska grunder, drev ståndpunkten att Norrland inte var 
särskilt lämpat för ett expanderande jordbruk.185 Om den högsta marina gränsen hade 
gått långt in i landet skulle stora arealer ha bestått av bördig odlingsmark, men så 
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var, enligt honom, inte fallet. "Jordbruksregionen", som han kallade den, fanns en
dast längst kusterna, och att utöka jordbruket utanför denna region av gammal havs
botten till den andra sidan som var full av myr- och moränlandskap var inte rimligt. 
"Den [landhöjningen] är ett bevis bland många på huru människans lif och den 
mänskliga odlingen regleras af naturfaktorer, om hvilkas tillvaro eller betydelse i 
detta hänseende hon ofta icke har någon kännedom", konstaterade Högbom i sitt 
magnum opus Norrland: Natur bes kr ifning (1906).186 

NIVÅFÖRÄNDRINGARNA O CH DE M ARINA GR ÄNSERNAS BETYDELSE 
FÖR REKONSTRUKTIONEN AV SVERIGES HISTORIA 

Den högsta marina gränsen och kunskapen om nivåförändringarnas påverkan på 
landskapet fick betydelse för forskning och föreställningar även utanför den teore
tiska kvartärgeologin. Det framstod som allt mer uppenbart att de genomgripande 
förändringar i förhållandet mellan land och hav som ägde rum efter inlandsisens 
bortsmältning hade inverkan på såväl florans och faunans som människans inflyt
tande och utbredning i "Sverige". Kvartärgeologin och paleontologin lade den empi
riska och teoretiska grunden, och på denna byggdes parallellt ett idékomplex genom 
studier i historisk växt- och djurgeografi, arkeologisk geografi och bebyggelsehisto
ria. Den "film" om Sveriges förflutna, som geologen Wegmann ovan gav en be
skrivning på, skulle också fyllas med det biologiska livets historia, och år 1920 for
mulerade Högbom situationen på följande sätt: 

För djur- och växtgeografien, liksom för arkeologien och bebyggelsehistorien, har det na
turligt nog tett sig såsom särdeles lockande uppgifter att söka fastställa och följa förloppet 
af de stora förändringar, som inom en tidrymd af föga mer än ett tiotal årtusenden i 
nämnda hänseende försiggått ifrån det att Norden i må n af landisens afsmältning började 
öppna sig för ett besittningstagande ända fram till den nutida gestaltningen af dess flora, 
fauna och mänsklig odling.187 

Under slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet utvecklades så att säga en form 
av vetenskaplig samverkan mellan dessa vetenskapers utövare där de olika område
nas forskning sattes i relation till kunskapen om nivåförändringarna. Dessa veten
skapsmän intresserade sig inte sällan för två eller flera av dessa områden på en och 
samma gång. De fältarbetande naturforskarna i Sverige var fortfarande mycket få 
under andra halvan av 1800-talet, och några bestämda gränser mellan fixa forsk
ningsområden fanns ännu inte i praktiken. 

I det följande skall några exempel ges på hur denna samverkan kunde gå till och 
hur diskussionen om denna kom att föras. 
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NIVÅFÖRÄNDRINGARNA OCH VÄXT- OCH DJURGEOGRAFIN 

Den svenska botaniska och zoologiska forskningen hade fram till andra hälften av 
1800-talet haft två huvudsakliga uppgifter, dessa var inventering och kartläggning, 
fysiologiskt laboratoriearbete och systematisering.188 Men med evolutionsläran och 
kvartärgeologins teorier började denna forskning efter hand att utökas till att mer 
uttryckligen infatta arternas invandrings- och utvecklingshistoria i Sverige; en inrikt
ning som vi med en utveckling av vetenskapsteoretikern Thomas Söderqvists termi
nologi kan kalla för "protoekologi med tidsdjup". Perspektivet var delvis evolu-
tionsteoretiskt men även historiskt, och gick under beteckningen (historisk) djur- och 
växtgeografi: vetenskapen om växternas och djurens fördelning i naturen, i nutid och 
forntid.1 9 Viktig blev den paleontologiska fossilkunskapen, vilken visade på att 
stora förändringar, både vad gällde artsammansättning och utbredning, hade ägt rum 
under historien. Och orsaken till denna variation förklarades med de kvartärgeolo
giska insikterna om fluktuerande klimat- och nivåförändringar. 

Av intresse för djurgeograferna var att försöka utreda spridningsvägarna; varifrån 
djuren så att säga hade kommit och när detta hade skett. Mest information hämtades i 
samband med de studier som exempelvis Munthe hade utfört, det vill säga undersök
ningar av fossila marina mollusker, men även fossil av högre djur. Beträffande dägg
djuren ansågs spridningen huvudsakligen ha skett över två vägar, en sydlig och en 
nordostlig. Den sydliga möjliggjordes så länge Sverige var landfast med Danmark, 
under Ancylustiden. Den nordostliga blev möjlig först efter att nästan all inlandsis 
dragit bort. Viss inflyttning ansågs även ha skett från Norge, som blev isfritt tidigare 
än Sverige. Varierande salthalt och temperatur i vattnet runtom fastlandet ledde 
också till diverse morfologiska förändringar, ja även till artbildningar. Nya artbild
ningar hävdades också ha skett på grund av splittrade utbredningsområden, geogra
fisk isolering, konkurrens, urval och anpassning. Så blev i alla fall beskrivningen i 
arbetet Atlas över Sverige, som gavs ut vid mitten av 1900-talet.190 

Pionjärverket inom detta ämne var zoologen Sven Ekmans enorma arbete Djur
världens utbredningshistoria, som sammanställdes år 1922.191 Bland annat ges här 
en närmare 250 sidor lång presentation av "faunans historia " och "orsakerna" till 
den nutida utbredningen. Detta gällde framför allt ryggradsdjuren men även de rygg-
radslösa djuren. I bokens förord ger Ekman en fin bild av den ovan nämnda samver
kanstanken: "[...] de resultat, som under senare tid vunnits inom kvartärgeologien 
beträffande Skandinaviens forntida fysiska geografi, klimat och växtgeografi, ha i 
hög grad ökat vår förmåga att bedöma djurvärldens historia, samtidigt som denna 
sistnämnda kan i flera , ehuru ännu tyvärr alltför fa fall direkt avläsas tack vare fynd 
av fossila djurlämningar."192 

Den historiska växtgeografin byggde i allt väsentligt på paleobotaniken som först 
hade utarbetats av naturalhistorikern Sven Nilsson och Nathorst utifrån studier i 
Skåne. Som ett senare exempel på svensk växtgeografisk forskning med anknytning 
till nivåförändringarna kan åter nämnas Högboms inledande studier vid Västerbot
tens kusttrakter under år 1885. Här hade som sagt stora förändringar mellan land och 
vatten skett, och Högbom lade bland annat märke till hur floran på ett mycket speci
fikt sätt förändrades närmast strandlinjen. Hade stranden varit fix skulle träden när
mast vattnet, först en albård därefter granar beroende på markens beskaffenhet, varit 
fullvuxna. Men granarna närmast albården var unga träd, liksom alarna närmast 
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vattnet. På grund av att nytt land hela tiden "skapades" uppstod helt enkelt en ny 
kantzon som invaderades av skott, osv. En annan intressant företeelse ur växtgeogra-
fisk synvinkel var att landhöjningen medförde nya öar och ögrupper, t.ex. Skepps
viks skärgård vid Holmön utanför Umeå. Dessa nya områden koloniserades helt via 
"sjövägen" och "fagelvägen" och blev högintressanta studieobjekt för förståelsen av 
florans så kallade "succession".193 

Högboms skiss över landhöjningens påverkan på strand vegetationen vid Västerbottens 
kust. Område (a) visar strandbältet, (b) albältet och (c) granskog. Högbom (1886-87). 

En av växtgeografins svåraste men viktigaste uppgifter gällde trädens invand
rings- och utbredningshistoria; i första hand tallens och granens, men även lövträ
dens.194 Skogen var vid denna tid Sveriges nationalekonomiskt viktigaste natur
resurs, varför området inte för inte var satt under granskning. Pionjärer inom detta 
fält var den tidigare nämnda Andersson och botanisten Rutger Sernander (1866— 
1944), vilka ägnade mycken möda åt att undersöka växtvärldens utbredningshistoria 
genom att studera sambandet mellan förändrade klimatiska förhållanden och de hi
storiska fördelningarna mellan land och hav. En metod som utvecklades av de båda 
var komparativa studier av fossil från torvmossar och marin lera och kustlinjernas 
förskjutning.195 "Den källa, ur hvilken vi närmast hafVa att hämta material för känne
domen om vår växtvärlds historia", ansåg Sernander, "äro kvartärtidens geologiska 
aflagringar och de fossil, som till äfVentyrs blifVi t i dem bevarade".196 Beträffande 
skogsgränserna rådde det länge tvivel om det var klimatförändringar eller nivåför
ändringar som styrde, samt vad som styrde klimatförändringarna, vilket ledde till 
åtskilliga vetenskapliga tvister mellan just Sernander och Andersson. 

Andersson arbetade efter en metod, ursprungligen utarbetad av dansken Japetus 
Steenstrup. Från lager efter lager i torvmossar insamlades bevarade fossil som gav 
indikationer på växternas invandring och i förlängningen på klimatets växlingar. 
Tidsbestämningar gjordes genom att sätta västfossilen i relati on till nivå-förändring-
arna, och på så sätt kunde Andersson dela in den kvartärgeologiska tiden i olika 
växtzoner. Det var för övrigt Andersson som kom ut med den första boken i äm net 
Svenska växtvärldens historia (1896), vilken fick god kritik trots åtskilliga meto
diska brister, enligt vissa forskare. Högbom skriver i en kommentar till boken: 

Det är i sjelfa verket just genom tillgodogörandet af den moderna kvartärgeologiens resul
tat, i fr ämsta rummet beträffande nivåförändringarna och dermed i sam band stående geo
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grafiska företeelser, som det lyckas författaren att uppdraga konturerna till vår växtvärlds 
invandringshistoria.197 

Intressant är att Andersson, förutom att undersöka och analysera växtlämningar i 
kvartära sediment och torvmossar samt geologiska förändringar, utvidgade diskus
sionen till att även fundera kring kulturens utveckling från stenåldern till samtiden. 
Andersson använde för övrigt samma metod för att studera Finlands fossila kvartär-
flora. 

Sernander nyttjade en annan metod, först framställd av norrmannen Axel Blytt, 
som baserades på teorin om "växlande perioder av torrt och fuktigt klimat". För att 
framställa ett dylikt "Blytt-Sernander klimatväxlingsschema" gällde det att först 
fastställa vilken huvudväxtformation som givit upphov till varje enskilt torvlager. 
Därefter uppskattades lagrens hydrofila karaktär, det vill säga deras fuktighet. Av 
detta drogs slutsatser om mossarnas utvecklingshistoria och om de förändringar i 
temperatur och nederbörd som hade ägt rum. Även Sernander kunde på detta sätt 
erhålla tidsmässiga "växtperioder" genom att jämföra sina resultat med nivåföränd
ringarna, men även med arkeologiska resultat. 

Efter sekelskiftet skedde en rad innovationer beträffande de växtgeografiska 
forskningsmetoderna. Särskilt revolutionerande ansågs Gustaf Lagerheims forskning 
om mikrofloran, vilken så småningom utvecklades av Nils Olof Holst och Lennart 
von Post till den så kallade "pollenanalysmetoden". Metoden användes första 
gången för datering av torvlagerfölj derna i ett arbete om sydsvenska källmossar 
1916, och fick sitt genombrott vid Naturforskarmötet i Kristiania samma år.198 Tack 
vare denna metod kunde ytterligare noggranna dateringar göras beträffande florans 
invandring, de arkeologiska perioderna och nivåförändringarna. Under 1930-talet 
utvecklades också den så kallade diatomacéanalysen för att undersöka fossila kisel-
alger. 

NIVÅFÖRÄNDRINGARNA OCH DEN ARKEOLOGISKA GEOGRAFIN 

Slutligen skall nämnas några exempel på förhållandet mellan kvartärgeologin och 
fornforskningen. Att nivåförändringarna hade betydelse för hur Sveriges historia 
skulle uppfattas var ingen upptäckt från sent 1800-tal. Redan historieskrivaren Olof 
von Dalin hade varit inne på det när han under 1700-talet inledde sin omdebatterade 
Swea Rikes Historia (1747) med orden: 

Norden stod ännu till större delen under watn och war liksom en Skiärgård i m ångfaldiga 
små Öyar delt, när dess mest högländte orter blefvo intagne af det folkeslag, hvilkens Hi
storiajag nu ärnar skrifva.199 

Denna ansats var naturligtvis inte uppskattad, för om så varit fallet kunde Sverige 
omöjligt ha varit det urgamla och lysande rike som de samtida rudbeckianerna ville 
påskina. Gammaltroende patrioter och antikvarier gick omedelbart till svaromål. "[I] 
sin historiska tillämpning ifrågasatte teorin vår nations heder och till sist också den 
heliga Skrifts sanning", skriver idéhistorikern Sten Lindroth.200 Prästeståndet vid 
1747 års riksdag antog sålunda ett betänkande som helt utdömde vattuminskningslä-
ran. Med detta i beaktande är det särskilt intressant att landhöjningsteorin under 
1800-talet kom att tolkas just på motsatt sätt, det vill säga inom ramen för nationali-
seringen av Sverige. 
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Efter upptäckten av istiden gällde det för fornforskaren att från en ny utgångs
punkt sätta sig in i hur landskapet en gång hade sett ut, för att han (det var oftast en 
han) för sitt inre på en mental karta skulle kunna placera in de platser där det kunde 
tänkas vara intressant att göra arkeologiska undersökningar. Det var således av 
mycket stort värde att veta var kustlinjerna vid olika tider hade gått. De äldre kust
linjerna som gick högst upp på land, som den högsta marina gränsen, lokaliserades 
företrädesvis av geologer och paleontologer. Men de yngre gränserna mellan hav och 
land (som Ancylus- och Litorinagränserna) var svårare att finna och datera. Och det 
var inom denna verksamhet som arkeologerna kom att spela en inflytelserik roll 
genom komparativa studier av geologiska fynd och fornfynd. 

Såväl Axel Erdmann som De Geer hade i sina skrifter förordat att geologerna 
själva borde samla in fornfynd i samband med SGU:s kartläggningsarbeten, samt 
notera fyndens plats över havet. I många fall ledde detta imperativ till regelrätta 
vetenskapliga artiklar som publicerades t.ex. i Geologiska Föreningens Förhand
lingar, men det vanliga var att arkeologiska uppgifter blandades med annan infor
mation i artiklarna.201 

En mer systematisk arkeologisk-kvartärgeologisk undersökning tog emellertid fart 
under slutet av 1870-talet — en period som för övrigt markeras av fornforskaren 
Oscar Montelius' första publikationer om Sveriges kulturhistoria, där istiden utgör 
historiens början.202 Bidragande till den nya diskussionen var inte minst den akade
miska sammanslutningen Antropologiska sällskapet, som bildades i Stockholm två år 
efter Geologiska Föreningen, år 1873. Sällskapet, som år 1877 bytte namn till 
Svenska sällskapet för antropologi och geografi, gav sedan starten ut en tidskrift, där 
inte sällan förhållandet mellan just historisk antropologi och geografi i alla dess 
former ventilerades. Från år 1881 fick tidskriften beteckningen Ymer, ett namn vars 
foranordiska klang talar för sig själv. 

Till en början fokuserades den arkeologiska geografin — som fältet faktiskt kom 
att kallas — på landskapets form vid tiden för människans allra första uppträdande i 
Sverige. Då det länge ansågs som självklart att människan hade invandrat från söder 
blev det följaktligen i detta område som mest forskning kom att göras. Särskilt den 
gamla strandbildningen "Järavallen" söder om Malmö blev en klassisk lokal. Men 
snart blev målsättningen betydligt djärvare; människans inflyttande och utbredning i 
hela Sverige skulle kartläggas och en svensk befolkningshistoria skrivas. 

För detta ändamål var dateringar nödvändiga, men hur kunde då det gå till? En 
pedagogisk presentation som lämnades av Munthe i samband med en artikel om ett 
benredskap som han funnit i Ancyluslera från Norsholm, kan refereras som exem
pel.203 Detta fynd hade uppskattats till sen stenålder av arkeologer, men Munthe 
hävdade att redskapet var betydligt äldre än så. Munthe utgick här ifrån ett medeltal 
på den pågående landhöjningens (Litorinahöjningens) hastighet på respektive ort, 
från det att denna hastighet började mätas.204 Exempelvis hade medelhöjningen vid 
Stockholm beräknats till 0,47 m på 100 år (mellan 1774 och 1875) och Litorinagrän-
sen hade där påträffats ca 50 meter över havet. Utifrån detta ansåg Munthe att det 
gått ca 10 600 år sedan Litorinagränsen utgjorde strandlinjen, och de fynd som gjor
des där hade alltså denna ålder. 

Stort inflytande på den "nya" arkeologiska geografin hade arkeologen A. Hollen-
ders uppsats "Om Sveriges nivåförändringar efter människans invandring" (1901).205 

Här dras paralleller till den historiska djurgeografins arbetssätt. Liksom det är möj

54 



ligt att nå kunskaper om djurarternas forna utbredning genom att studera djurläm-
ningar är det möjligt att dra slutsatser om de forna människornas boningsorter utifrån 
funna redskap, ansåg Hollender. Men utöver det borde även komparativa undersök
ningar mellan fornfynd och kvartärgeologiska lämningar göras, för att också dessa 
äldre kulturers levnadsbetingelser skulle kunna tolkas: 

Och liksom man, då man känner de lefnadsvanor som äro karakteristiska för vissa djur, 
kan af djurlemningarna få reda på de fysikaliska förhållandena under den tid då de lefde, 
så att man t. ex. af Yoldia arcticas skalförekomst i Upland ofvan den nuvarande hafsytan 
kan sluta sig till, att ett ishaf, som åtminstone stod högre än hafvet för närvarande, en gång 
existerat derstädes, så är det ju antagligt, att man af arkeologiska fynd skall kunna få upp
lysning om fysikaliska förhållanden under de tider, från hvilka fynden äro. Man bör såle
des undersöka fyndens fördelning samt de relationer, som möjligen kunna finnas mellan 
fyndfördelningen och kustlinjens förlopp.206 

Det är vidare intressant att notera att Hollender ansåg det befogat att också studera 
och tolka den samtida befolkningsutbredning i landet och använda denna kunskap 
som jämförelse. Var i geografin lever människor och varför, eller med andra ord, hur 
ser den befintliga kulturgeografin ut? Hollender konstaterade att befolkningstätheten 
var störst längst kusterna eller vid de stora sjöarnas kuster, och att detta i första hand 
hade att göra med kommunikationernas betydelse. Och Hollender frågar sig om det 
möjligen är så befolkningsfördelningen alltid har sett ut i Sver ige. 

Genom en första statistisk sammanställning av de rikaste fynden av stenyxor med 
och utan skafthål samt flintyxor (främst baserad på uppgifter från det Antiqvarisk-
Topografiska arkivet), kom Hollender till slutsatsen att så var fallet. Medan gamla 
sydsvenska befolkningscentra tycktes vara belägna ungefär vid den samtida stranden, 
avlägsnade sig de mittsvenska alltmer från den gamla kustlinjen ("från stenålderns 
början"). Den enkla orsaken till detta fenomen var, enligt Hollender, att de senare 
platsernas höjd över havet kommit att tilltaga i och med den omfattande landhöj
ningen i dessa områden, medan landtillväxten i söder varit mer begränsad. 

Den äldsta bygden skulle således [...] en gång varit belägen vid stranden af det haf, hvars 
lätta kommunikationer gjorde, att människan så hastigt utbredde sig utmed dess stränder, 
för att sedan så småningom taga de nya landvinningarna i b esittning, allt eftersom landet 
höjde sig [...].207 

Beträffande kvaliteten på sin undersökning påpekade Hollender att åtskilliga fel i 
statistiken säkerligen fanns. Detta dels eftersom det arkeologiska utforskandet av 
hela Sveriges land ännu var tämligen bristfälligt, dels för att de befintliga undersök
ningarnas resultat möjligen var färgat av de enskilda fornforskarnas boendeorter. 
Forskarna kände så att säga bäst till den plats där de själva levde — samma mönster 
som för kvartärgeologerna Högbom, Munthe och De Geer alltså. Syftet med Hollen-
ders studie var främst att fästa uppmärksamhet på "detta så intressanta gränsområde 
mellan geologien och arkeologien" och samtidigt lämna ett bidrag till Sveriges be
byggelsehistoria som i jämförelse med t.ex. Finlands ansågs vara mycket eftersatt. 
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Utbredningen 
•f 

De rikaste stenäldßrsfymifin i 
Sverige ochïinland 

Skala ÎQOOQOOO. 

• fyndort fàrmtrân. BO nUntwlshttp 
• 25-BO 

/v» KusÛUùcn vid dsn nordiska sten
ålderns början 

"Utbredningen af De rikaste stenåldersfynden i Sverige och Finland". Genom ett 
komparativt studium av gamla strandlinjer och fornfynd kunde geologer och arkeologer 
samarbeta i jakten på det förflutna, såväl naturens som kulturens historia. Hollender 
(1901). 

När arkeologen Knut Kjellmark tre år senare publicerade sin uppsats "ÖfVersikt 
af Sveriges stenåldersboplatser" var Hollenders komparativa arbetssätt taget för 
givet.208 Kjellmark behandlar här 58 "säkra och viktiga" boplatser från södra delen 
av Sverige (samt Åloppe vid Uppland), som alla uppges höra till den "svenska" 
stenåldern. Utgrävningar och fornfynd rapporteras, men även lokalernas paleontolo-
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giska och geologiska karaktärer, samt deras förhållande till närmaste strandlinje. 
Utförligt beskriver han vidare hur arbetet har gått till. Det första som skall göras när 
ett fornfynd har lokaliserats är att platsens läge undersöks. Med detta menas dels en 
nivellering av platsens höjd över havet, dels ett fastställande av förhållandet till de 
forna strandlinjerna. Detta följs av en orienterande undersökning av platsens 
"geologiska natur". Handlar det om en strandvall, en strandterrass, en mosse, en 
moränbacke, etc.? Därefter påbörjas grävningsarbetet och den "minutiösa undersök
ningen af jordens innehåll af fornsaker tager sin början", samtidigt som 
"naturalhistoriska iakttagelser under hela tiden göras." Fältarbetet avslutas med en 
"fullständig geologisk undersökning och kartläggning af boplatsen med omgif-
ningar". När väl resultatet slutligen är utförligt publicerat och en inventarieförteck
ning lämnats till det museum där sakerna är inlämnade återstår emellertid det svå
raste arbetet: "skyddet af den del af boplatsen, som vi böra spara åt en eftervärlds 
mera utvecklade forskning". 

Kjellmark betonade med emfas vikten av att dylika djupare undersökningar av 
dessa "vördnadsvärda fornlämingar" borde accelerera, då "bland boplatserna äro att 
söka våra äldsta säkra minnesmärken af människor, som lefvat på den svenska jor
den".209 Notera den konsekventa användningen av "svenska". Men, detta är som sagt 
inte bara av arkeologiskt intresse, utan kunskaperna är också en del av förståelsen av 
landets hela geografiska utveckling efter istiden, de klimatiska växlingarna och djur-
och växtvärldens olika skeden: av Sveriges historia. Denna inställning till kvartär
geologins och arkeologins inbördes beroendeförhållande i arbetet med förståelsen av 
Sveriges förflutna formuleras på ett fint sätt av arkeologen Otto Frödin i Ymer år 
1906: 

Nivåförändringarna vid våra ku ster efter människans invandring är ett kap itel inom kvar 
tärgeologien, som ännu kan sägas ligga ti ll stor del i mö rker, trots det arb ete vår tid s geo
loger ägnat häråt. Med arkeolog iens tillhjä lp — detta är ju ett område, där geologi och 
fornforskning måste arbeta hand i ha nd — har man emellertid under de sista åren kommit 
därhän, att några konturer, om än rätt osäkra, blifvit skönjbara.210 

AVSLUTNING 

En viktig beståndsdel i det svenska nationalistiska projektet under 1800-talet var att 
skapa en unik historia åt nationen, att upprätta — konstruera — ett kulturarv och ett 
naturarv. Inom båda dessa verksamhetsområden blev, som jag har visat i denna 
studie, teorier och föreställningar kopplade till en förfluten istid av betydelse. Natu
rens krafter i och med denna ansågs ha inlett ett danande av Sverige, och genom att 
studera dessa krafter och deras verkan på landskapet kunde daningsprocessen för
stås. En speciell vetenskap utvecklades för detta ändamål, kvartärgeologin, vars 
verksamhet — som bedrevs inom ramen för SGU och Geologiska Föreningen — 
blev särskilt inriktad på studiet av nivåförändringarna. Landhöjningen, liksom andra 
geologiska företeelser i naturen, blev därigenom en del av den lärda (och snart också 
den folkliga) världsbilden. 

Länge ansågs nivåförändringarna i Skandinavien vara ett resultat av en landhöj
ning, men i slutet av 1880-talet hotades denna teori — och därmed den svenska 
kvartärgeologiska skolan — av Eduard Suess, som hävdade att nivåförändringarna 
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dels var ett globalt fenomen, dels var ett resultat av ett krympande jordklot och inte 
av en stigande landmassa. Suess kritiserades hårt av Gerard De Geer, som argumen
terade för motsatsen. Dels utgick De Geer från Jamiesons teori om den forna isens 
belastning på jordskorpan, vilken medförde en nedpressning följd av en höjning. 
Dels menade De Geer att landhöjningsområdet var kongruent med det skandinaviska 
urbergets gränser. Att höjningen var störst just i Sverige berodde, enligt De Geer, på 
att det var här som isen hade varit som allra tjockast. Därmed var Sveriges utveck
lingshistoria på ett sätt skild från omvärldens; Sverige var inte en rest av ett sjun
kande hav, det var ett land som hade vuxit fram ur is och vatten. 

För att bevisa att landhöjningsteorin stämde introducerade De Geer begreppet 
"högsta marina gränsen". Denna gräns skulle upprättas genom att de äldsta strand-
linjebildningarna som hade påträffats i landskapet länkades samman till en gräns, 
som både visade vilken del av landet som varit täckt av vatten och att landhöjningen 
varit olika på olika ställen. Vidare använde De Geer dessa höjningspunkter för att 
konstruera ett generellt mönster för landhöjningen över hela Skandinavien. Resulta
tet blev den första isobaskartan. 

Emellertid hade den geologiska kartläggningen nästan uteslutande bedrivits i 
södra och mellersta Sverige, dessutom framför allt vid kusttrakterna. Någon nog
grannare kännedom om de stora regionerna i Norrland i detta avseende hade De 
Geer alltså inte vid denna tidpunkt. Detta hindrade honom inte från att extrapolera de 
befintliga värdena, då han menade sig ha funnit en "landhöjningslag"; en lag som 
sade att landmassans höjning var störst i de centrala delarna (av Sverige) och mins
kande ut mot Skandinaviens periferi. Det faktum att såväl isobaskartan som landhöj
ningslagen accepterades inom de geologiska institutionerna tyder på att dessa inte 
bara var färgade av en svensk nationalism, utan även av en mittsvensk regionalism. 

När nivåförändringarna i Norrlands inland började undersökas mer ingående un
der slutet av 1880-talet, framför allt av Arvid Gustaf Högbom — själv färgad av en 
"norrländsk regionalism" — stämde emellertid inte resultaten överens med De Geers 
landhöjningslag. När De Geer inte tog hänsyn till Högboms värden utbröt en veten
skaplig polemik mellan de i Sverige dominerande geologiprofessorerna, en polemik 
som böljade under hela 1890-talet. För att motivera sin ståndpunkt, att landhöjningen 
i själva verket varit störst längs Norrlands kusttrakter, nyttjade Högbom samma 
metod som De Geer och konstruerade själv egna isobaskartor. På detta sätt, och med 
vetenskaplig uppbackning av bland annat Henrik Munthe, gick Högbom ur striden 
som segrare. Och den plats som hade höjts allra mest av alla, 284 meter, var Skule-
berget i Ångermanland — det område som sedan 1970-talet benämns "Höga kus
ten". 

Denna debatt om landhöjningens natur handlade främst om landhöjningens 
mönster i Norrland, det vill säga högsta marina gränsens "ena dimension". Den 
"andra dimensionen" av gränsen som visade vilken del av landet som en gång varit 
täckt av vatten — oavsett om landet höjt sig mycket eller lite — stod mer eller 
mindre oförändrad. Som jag även visat, om än kortfattat, blev denna gräns, liksom 
andra forna strandlinjer, flitigt använd som ett Verktyg också inom vetenskaper som 
växt- och djurgeografi samt arkeologisk geografi i arbetet med att beskriva "huru 
naturen danat Sverige", men även relationen mellan naturen och kulturen. 

Därmed inte sagt att denna metod var oproblematisk, det vill säga att den högsta 
marina gräns som vetenskapsmännen utgick ifrån var korrekt. De Geers karta över 

58 



MG från år 1896 var, som nämnts, mycket schematisk. En ny och mer noggrann 
version lämnades av Axel Lindström två år senare i skalan 1: 2 miljoner, men enligt 
författaren var denna "väsentligen" gjord efter De Geers karta.211 Till geologikon
gressen 1910 hade De Geer förvisso utarbetat en ny variant i skalan 1: 500 000, men 
denna slutade abrupt i norra Uppland och gav ingen vägledning till gränsens utbred
ning i Norrland.212 Även om skälet till denna begränsning är oklar kan man utgå ifrån 
att 1890-talets dispyt hade satt sina spår. "Det är möjligt", skriver Gösta Lundqvist, 
"att den polemik som försiggick mellan De Geer, Munthe och A.G. Högbom betog 
den förstnämnde lusten att befatta sig med uppgiften ifråga".213 När Atlas över Sve
rige inklusive en översiktskarta över Högsta kustlinjen småningom skulle utarbetas 
under mitten av 1900-talet, ansågs det nödvändigt med en revidering av hela materi
alet om högsta kustlinjen. Men även denna gång lades mest möda på södra och mel
lersta delen av Sverige; gränsen i Norrland förblev i jämförelse preliminär. 

Avslutningsvis bör det tilläggas att svenska, såväl som norska, finländska och 
danska geologer några decennier in på 1900-talet tappade tron på en enda specifik 
orsak till strandlinjens förskjutning. Isobaskartorna, i De Geers mening, upphörde 
samtidigt att användas, då de inte länge ansågs kunna ge någon realistisk bild av 
landhöjningen, vilket var deras syfte. Istället utvecklades betydligt mer komplexa 
teoribildningar, där fenomenet förklarades utifrån flera olika faktorer. I en historisk 
betraktelse från år 1946 skriver geologen Ragnar Sandegren: 

Numera har emellertid den uppfattningen slagit igenom, att de konstaterade förändringarna 
i havsstrandens läge (transgressioner och regressioner) framkallats genom ett samspel 
mellan de isostatiska och eustatiska faktorerna."214 

Men föreställningen om den svenska landhöjningen fortsatte alltjämt att ha en plats i 
människors medvetande. Och detta har den än idag.215 
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SUMMARY 

Högsta marina gränsens betydelse: En studie av landhöjningsteorins etablering i 
Sverige och debatten om högsta marina gränsen i Norrland; The meaning of the 
highest marine border: A study of the establishment of the land elevation theory and 
the highest marine border debate. 

Shoreline displacement is one of the most debated natural phenomena in Scandina
via. Research in order to understand why and how the relationship between land and 
sea is changing began at the end of the seventeenth century, and is still going on 
today. In this study, I present an interpretation of why this topic became highlighted 
in Swedish geological discourse at the turn of the nineteenth century. From a scien
tific point of view, it is clear that the most significant shift of paradigm as well as 
the view of nature was connected to the acceptance of the glaciation theory in the 
1860s. However, in a broader cultural context it is possible to understand both the 
professionalisation of quaternary geology and the new theories of shoreline dis
placement as significant parts of a Swedish nationalist movement. The quaternary 
geology enterprise was, so to speak, a way to constitute a unique natural history of 
the nation. One of the new theories that developed was the idea of the Highest Ma
rine Border, a complex concept which was established by the geologist Gerard De 
Geer at the end of the 1880s in an attempt to defend the theory of land elevation. 
The line was considered to be a geographical border, which expressed the elevation 
pattern and sharply divided Sweden into one part that had been covered by water 
during the postglacial period and another part that had not. From a macro sociologi
cal point of view the study examines how the nationalist atmosphere inspired the 
idea of this border at this time. The study then continues to look more closely at the 
construction of the border in the north of Sweden through an account of a subse
quent scientific dispute between De Geer and the geologist Arvid Gustaf Högbom. 
As I suggest, this construction had much to do with spatial circumstances, that is, 
the border was also shaped by regionalism. The study ends with some reflections on 
how the border was used as a tool in biogeography as well as in archaeology. 
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Den döda handens logik 
En studie av miljöorganisationen FURA och debatten om 

skogsodlingsgränsen 

"Tänk er bilden av en skog där vart och vartannat träd är en torraka. Med förmult-
nande stammar — lågor — spridda över marken. En skog där de äldre träden är 
mycket grova, ofta satta till sin byggnad. Och där ijällmassiven bildar en fond 
bakom trädridån. Detta är fjällskogen."1 På detta vackra, naturromantiska sätt kan de 
gamla fjällnära skogarna i Sveriges norra inland beskrivas. Formuleringarna är, 
signifikant nog, hämtade från Svenska Turistföreningens tidskrift Turist. De fjällnära 
skogarna, liksom all annan skog i Sverige, kan å andra sidan också betraktas som 
blott en samling träd, vars främsta syfte är att genom "förädling" bli ekonomiskt 
lönsamt virke eller pappersmassa. Ur detta perspektiv har den Q ällnära. skogen inte 
samma estetiska och emotionella värde, den är snarare "Spretig och knotig, nästan 
ful", som det uttrycks i tidskriften Skogsindustriarbetaren.2 Vilken av dessa två 
beskrivningar som vi föredrar bestäms, bland annat, av den natursyn vi har.3 

OM FÖRÄDLING OCH GRÄNSER 

Både synen på och hanteringen av skogen har länge varit tämligen oproblematiska i 
Sverige ur ett miljöetiskt perspektiv.4 Det dominerande synsättet under 1900-talet 
kan sägas karaktäriseras av ett industriellt och modernistiskt exploateringstänkande.5 

Syftet har främst varit att förädla skogen, i betydelsen att öka och förbättra avkast
ningen av skogsodlingen.6 Sedan några decennier tillbaka är denna natursyn som 
bekant inte längre allenarådande. Förvisso instiftades nio nationalparker redan 1909, 
samma år som Svenska naturskyddsföreningen bildades, och verksamheten med att 
märka ut naturreservat har fortsatt efter hand.7 Men det dröjde fram till 1960-talet 
innan det ekonomiska tänkandet om naturen började problematiseras. I början av 
1970-talet startade debatten om det moderna skogsbruket på allvar, delvis i samband 
med idén om att utföra fysiska riksplaneringar8, och 1974 skrevs en ny bestämmelse 
in i skogsvårdslagen: "hänsyn skall tas till naturvårdens intresse". Synen på naturen 
och skogen är sedan dess både förändrad och mångfacetterad. Innebörden i begrep
pet "förädling" är idag långt ifrån självklar. 

Ett syfte med denna studie är att behandla synen på förädling av de Qällnära sko
garna i Sverige. Dessa områden hade länge fått stå orörda på grund av att skogen i 
hög utsträckning varit skyddad genom den så kallade skogsodlingsgränsen. Men i 
och med att denna gräns formellt upphörde att gälla 1982 menade man att ta den 
ijällnära skogen i bruk på samma sätt som resten av den svenska skogen. Efter hand 
utvecklades denna situation till att bli en av 1980-talets mest omdebatterade natur
vårdsfrågor i Sverige. Debatten drevs särskilt hårt av den norrländska miljöorganisa
tionen FURA (Fjällnära Urskogars Räddningsaktion). FURA, som grundades 1984, 
kämpade för att återställa skogsodlingsgränsen (SO-gränsen) med argument hämtade 

70 



från en miljöetik som värnade om bevarandet av ekosystemen i sin helhet.9 Detta 
hade, menade man, ett annat och större värde än det ekonomiska. 

FURA fick mycket upp
märksamhet i media. I för
hållande till andra medborg
are framstod medlemmarna 
som radikala, ja, till och med 
som fundamentalister. De 
privata skogsägarna och 
skogsbolagen kände sig av 
förståeliga skäl hotade och 
värnade om sina upplevda 
rättigheter. I denna miljö
historiska betraktelse vill jag 
emellertid försöka beskriva 
debatten främst utifrån 
FURA:s perspektiv. Det 
handlar således inte om en 
fullständig studie över SO-
gränsen och Qällskogsfrågan 
i sin helhet. Min förhopp
ning med denna fallstudie är 
dels att kunna visa på det 
mycket relativa i begreppet 
naturförädling — till syven-
de och sist handlar det om 
värden och värderingar — 
dels att rikta uppmärksamhet 
på den mobiliserande kraft 
som en gräns av detta slag 
kan medföra. 

Min ståndpunkt är att även gränser är relativa. Ur ett konstruktivistiskt synsätt var 
och är "skogsodlingsgränsen" — liksom alla andra gränser — en social och kulturell 
konstruktion, vars meningsinnehåll och symboliska laddning varierar över tiden.10 

Detta betyder att skogsodlingsgränsen inte äger eller har ägt en faktisk existens i 
naturen, utan att det som uppfattats som denna gräns har skapats och laddats med 
betydelser genom olika kontextuella omständigheter. Som exempelvis litteraturveta-
ren Edward W. Said formulerar denna icke-essentialistiska ståndpunkt: "Det är fullt 
möjligt att hävda att en del klart urskiljbara föremål är skapade av intellektet och att 
de visserligen tycks existera objektivt men endast har en tänkt existens".11 Även om 
"föremål" som gränser är konstruerade vid en given tidpunkt kan de dock med tiden 
framstå som om de vore självklara. Said menar vidare att: 

[...] om vi är öve rens om a tt allt i histo rien, liksom historien själv, är människ ors verk så 
kommer vi oc kså att förstå hur lä tt det är att et t antal föremål eller platser e ller tidpunkter 

Fjällnära urskogars räddningsaktion, FURA, valde 
tallen som sin symbol. 
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tillskrivs en be tydelse som får objektiv trovärdighet först efter det att de ti llskrivits sin be
tydelse.12 

Detta är alltså inte samma sak som att säga att skogsodlingsgränsen inte existerar 
eller aldrig har existerat. Vad det betyder är att även en "naturvetenskaplig" förete
else, som denna gräns ansågs vara, är ett resultat av mänsklig kultur och mänskligt 
kategoriserande. I så måtto existerar gränsen i högsta grad i människors medvetande, 
i böcker och i debatt, men dess meningsinnehåll har varierat över tid och mellan 
olika grupper av människor.13 Ett annat syfte med denna studie är att undersöka hur 
denna transformation har gått till. 

SKOGSODLINGSGRÄNSENS UPPKOMST OCH AVSKAFFANDE 

Fram till 1980-talet hade de fjällnära skogsbältena i Sverige i stort sett undgått flott-
ningsepokens dimensionshuggningar, utbyggnaden av skogsbilvägar och det mo
derna storskaliga skogsbruket. Viss mänsklig påverkan hade förekommit, men inga 
större ingrepp hade skett. Detta förhållande har många orsaker. Redan år 1903 inför
des den skogsskyddslag, som kom att ge den fjällnära barrskogen (övergångszonen 
mellan kalfjäll och "normal" barrskog) ett gott skydd. Sviterna av den lilla istiden 
(ca 1300-1880) gjorde vidare att klimatet ännu var förhållandevis bistert. Föryng-
ringen i de ijällnära skogarna gick långsamt, merparten av de plantor som slog rot 
dog i ung ålder, och även äldre träd drabbades svårt. Att bedriva skogsbruk i dessa 
kalla områden ansågs inte realistiskt, varför de lämnades till framtiden. 4 

Under 1920-talet började det nordiska klimatet bli allt gynnsammare. Nya plantor 
spred sig långsamt upp i källtrakterna, plantor som under 1950- och 1960-talen hade 
vuxit upp till träd. Även de ekologiska skogs- och trädgränserna kom att avancera 
uppåt. Samtidigt som klimatet förändrades, ökade också den presumtiva avverk
ningsytan, vilket bl.a. ledde till att skyddsskogsparagrafen modifierades i skogs
vårdslagen år 1948.15 Men fortfarande upplevde man att kunskaperna för att lönsamt 
bruka denna mark var bristfälliga, och år 1952 beslöt Kungliga Domänstyrelsen "att 
de klimatiskt och ekonomiskt svagaste markerna skola avskiljas genom en s k skogs
odlingsgräns, ovanför vilken särskilda bestämmelser skola gälla".16 Gränsen som 
sådan skulle endast gälla för Domänverkets egna skogar, men linjen interpolerades 
sedermera av riksskogstaxeringen och kom även att gälla för andra skogsägares 
marker. SO-gränsen upplevdes följaktligen som en ekologisk naturgeografisk gräns; 
den markerade var barrskogen upphörde att vara odlingsbar. Samtidigt var den även 
en kulturgräns i den bemärkelsen att den avskilde en viss del av den svenska naturen 
från den del som brukades. I de tta avseende tillförde den intet nytt, utan förankrade 
snarare en sedan länge rådande praxis. 

Sedan 1950-talet har "fjällnära skog" betraktats som skogen ovan denna skogs
odlingsgräns.17 Sammantaget rör det sig om ett drygt hundra mil långt skogsbälte, 
från nordvästra Dalarna till nordligaste Lappland, totalt omkring 1,5 miljoner hektar 
"produktiv" skogsmark. Först 1985 kom den första definitionen av fjällnära skog i 
en officiell text. I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till §19 i skogs
vårdslagen står: "Med ijällnära skog avses tills vidare skog, inom området för s vår-
föryngrad skog, som är belägen ovanför SO-gränsen enligt riksskogstaxeringen".18 
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Denna definition är mycket intressant, eftersom den uppenbarligen bygger på en 
gräns som vid denna tidpunkt formellt hade upphört att gälla. Även om gränsen inte 
fanns kvar på den fysiska kartan, existerade den trots allt som en linje på Skogssty
relsens mentala karta. 

Även om "ijällnära skog" 
förvisso har kommit att be
traktas som ett ekologiskt 
begrepp, går det naturligtvis 
inte att exakt separera skog 
där föryngring är oproblema
tisk från skog där motsatt 
förhållande råder. Gränsdrag
ningen under 1950-talet 
utfördes emellertid efter tre 
somrars fältstudier, som 
forskare från statens skogs
forskningsinstitut deltog i. 
Den legendariske naturvår
daren och Domänverksche
fen Erik W. Höjer skrev i ett 
anförande från 1950 an
gående den första exkur
sionen som berörde frågan: 

"Ändamålet med denna resa 
är att vi skola försöka enas 
om vilka marker som med 
hänsyn såvä l till ekono miska 
som biolog iska faktorer böra 
undantagas från skogsbruk. 
Kanske kunna vi s edan draga 
upp åtminstone en proviso
risk skogsodlingsgräns, 
ovanför vilken reprodukti
onsåtgärder i nuvaran de läge 
icke böra utföras. Likaså 
skola vi diskutera om denna 
gräns samtidigt skall vara av
verkningsgräns eller hur av
verkningsgränsen annars 
skall dragas."19 

UKKASJARVI 

MOKK 

ARJEPLOG 

•STRÖMSUND 

Ar 1953 inrättade Kungliga Domänstyrelsen skogs
odlingsgränsen, vilke n formell t kom att avskilja stora 
delar av det Qällnära skogsområdet fram till 1982. 
Efter SNF:s årsbok (1987). 

Det var alltså först tal om två olika gränser: dels en avverkningsgräns, dels en 
skogsodlingsgräns där den senare ämnade dras något öster om den förra. Även ett 
begrepp som investeringsgräns förekom i d en diskussion som pågick under exkur
sionen. Man enade sig dock om att en gräns, den för skogsodling, räckte, och så kom 
det också att stå i den cirkulärskrivelse nr 12 som kom på våren 1952. Inledningsvis 
var planerna att gränsen bara skulle dras genom Norrbottens och Västerbottens län, 
men i det slutliga resultatet ingick även Jämtlands och Kopparbergs län. Totalt av
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skildes 740 000 hektar skog.20 Men gränsen betraktades endast som preliminär. Med 
ny forskning förväntade man sig att så småningom kunna höja den ytterligare och 
därmed utöka skogsbruket.21 Efter det att Norrlands sönderhuggna kronoskogar 
under SO-gränsen hade reparerats "torde gränsen i många fall kunna flyttas upp", 
som Höjer formulerade sig.22 

Även om vissa justeringar av gränsdragningen kom att göras, skedde endast blyg
samma ingrepp på dessa marker. Detta inte minst på grund av att flertalet odlingsför
sök utförda av bland andra Skogshögskolan och Föreningen Skogsträdsförädling 
misslyckades; skogen ovan SO-gränsen ansågs alltjämt vara så svårföryngrad att den 
inte var odlingsbar.23 Och så sent som 1978, då Naturvårdsverket och Skogsstyrel
sens ledning var ute på en gemensam resa i ijällområdet, framhöll Domänverkets 
representanter att någon omprövning av SO-gränsen ännu inte var aktuell.24 I ett 
yttrande till rapporten Skog för framtid skrev Domänstyrelsen samma år: "Några 
stora ändringar av SO-gränsens läge kan verket dock inte förutse för överskådlig 
tid".25 Naturvårdsverket förespråkade även att ett absolut avverkningsförbud i de 
ijällnära skogarna borde införas, eftersom det endast var den mark som ägdes av 
Domänverket som var skyddad av SO-gränsen. På den övriga marken, dvs. den halva 
som utgjordes av allmänningar och ägdes av privata skogsbolag och privatpersoner, 
var det i princip fritt fram att avverka. 6 

Emellertid kom frågan uppenbarligen i ett annat läge, då Domänverkets skogar 
fördes in under den nya skogsvårdslagen år 1980. Från och med nu skulle samma 
regler gälla för verkets skog som för den övriga svenska skogen. Domänverkets 
styrelse började spekulera i att avskaffa SO-gränsen helt och hållet, och i november 
1982 upphävdes gränsen formellt.27 Den tidigare jungfruliga marken nyindelades 
snart för aktivt skogsbruk, och ett första förslag lades på att drygt 80 000 hektar 
skulle tas i bruk.28 Konjunkturen var nu mycket ekonomiskt gynnsam, och staten 
började även gå in med ekonomiskt stöd till skogsbruket för att dra skogsbilvägar 
och genomföra återväxtåtgärder. Även regionalpolitiska subventioner för transport
kostnader från de avlägsna skogarna kom att införas.29 Den tidigare ekologiska grän
sen ansågs inte längre vara relevant. 

Under början av 1980-talet inledde så Domänverket mindre avverkningar i dessa 
områden. Ur Domänverkets perspektiv handlade det i allt väsentligt om att ytterli
gare "förädla" den svenska naturresurs som utgörs av skogen. Skogsindustrin äm
nade så att säga ta ytterligare ett steg i sin utveckling. Problemet var att inte alla 
parter var eniga om att detta verkligen innebar en förädling av skogen. Även om 
området inte varit särskilt uppmärksammat tidigare, förutom av dem som levt i när
heten, gjorde sig röster snabbt hörda från skogsforskare, samer, Svenska natur
skyddsföreningen (SNF) och den övriga miljörörelsen, men även från Naturvårds
verket och Kungliga Vetenskapsakademin.30 "De negativa rubrikerna haglade i tid
ningarna", skriver miljöjournalisten Henrik Ekman i SNF:s årsbok Fjällskog 
(1987).31 Även om SO-gränsen formellt hade upphört att gälla, levde den följaktligen 
kvar i många människors medvetande; det var en gräns med tillhörande normer, 
som fyllde en funktion av att markera "hit — men inte längre". Ett adekvat och 
tidstypiskt namn skulle kunna vara "miljögräns".32 

Under våren 1984 utbröt därför en omfattande debatt, bland såväl naturvårdare 
och samer som journalister och riksdagsledamöter, om huruvida det verkligen var 
lämpligt att ta de "orörda" skogarna i bruk.33 Var det verkligen en förädling som 
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skulle äga rum, eller var det måhända en försämring?34 Innebar de förändrade kli
matologiska förhållandena tillsammans med ny skogsvetenskaplig kunskap att den 
naturgeografiska gränsen hade flyttats och kunde flyttas? Det är i ljuset av denna 
problematik som vi skall se miljöorganisationen FURA:s tillkomsthistoria. 

INGREPPENS RISKER 

Innan vi går in på kapitlet FURA skall vi kort beröra en viktig anledning till varför 
Domänverket trots allt kom att ligga tämligen lågt beträffande nyavverkning ovan 
den forna SO-gränsen: föryngringsproblematiken. 

Vissa skogsforskare hävdade tidigt att kunskapen om plantering och tillväxt i 
dessa områden trots allt var för ringa. Risker fanns att det helt enkelt inte gick att 
åstadkomma ny skog efter slutavverkning.35 Dessutom hade man ännu mycket ofull
ständiga uppgifter om fjällskogens värden ur naturvårdssynpunkt. Ett uppmärksam
mat seminarium med paneldebatt mellan skogsforskare och företrädare för Domän
verket arrangerades bland annat vid institutionen för Skoglig produktionslära på 
Umeå universitet, i januari 1984.36 Synpunkter från båda håll lades fram, men det 
bestående intrycket var att det ännu var bäst att ligga lågt med avverkningen. En 
långsiktig och brett upplagd ekologisk forskning borde först påvisa att ingreppen 
kunde ske utan risker för ödesdigra konsekvenser för framtiden.37 För att ytterligare 
manifestera problematiken författade fyra skogsforskare därefter ett brev till reger
ingen, där man vädjade om avhållsamhet från alla typer av ingrepp ovanför den 
tidigare SO-gränsen.38 

Detta förhållande ledde till att Domänverket beslöt att tills vidare stoppa all verk
samhet ovan SO-gränsen och först undersöka noggrannare hur det förhöll sig.39 Nya 
möten mellan skogsforskare och Domänverket kom till stånd, exkursioner utfördes 
och forskningsuppdrag introducerades.40 Bland annat utfördes en omfattande ur
skogsinventering i samarbete mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, samt 
berörda läns- och skogsstyrelser.41 

Domänverket var alltså inte ointresserat av vilka konsekvenser avverkningen 
skulle komma att få. Tvärtom ville man försäkra sig om att skogen faktiskt växte upp 
igen här liksom i Sveriges övriga landskap, så att arbetet blev ekonomiskt lönsamt. 
Efter skogsbrukets dåliga resultat fram till 1960-talet hade riksdagen gett tydliga 
signaler: skogsbrukets inriktning skulle vara strikt ekonomisk.42 Denna natursyn kan 
ses som ett exempel på typisk modernistisk "hushållning", med naturresurserna och 
miljön.43 De grundläggande föreställningarna var att naturen gick att förstå, att natu
ren gick att kontrollera och att naturen var underordnad människan.44 Den rationella 
skogsvetenskapen kunde så att säga styra var SO-gränsen skulle ligga. 

Den rådande miljöetiken i detta fall är således helt antropocentrisk: skogen var en 
naturresurs för samhället och en ekonomisk resurs för skogsägarna. Denna resurs 
fick inte förstöras. För att försäkra sig om resursens långsiktiga tillgång, gällde det 
således att hushålla med den.45 Denna hållning kan dock formuleras på olika sätt. Ett 
extremt exempel är den före detta generaldirektören vid Domänverket, tillika ordfö
randen i skogsvårdsförbundet Per Sköld, som 1978 menade att: "Allt dagens tyck
ande om restriktioner på skogsbruket är egentligen intresselöst. Det som är företags
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ekonomiskt riktigt är också riktigt för samhället."46 Budskapet var enkelt: hugg så 
mycket som möjligt, så länge exporten är lönsam!47 Men — se till så att skogen 
växer upp igen. 

Samtidigt växte debatten om den fjällnära skogen i media, där frågan om möjlig
heten att fa upp ny skog efter avverlming gavs stort utrymme. Och parallellt följde 
diskussionen om möjligheterna och riskerna med att ersätta de inhemska trädslagen 
med exoter, som klimattålig nordamerikansk Contorta-tall. I Svenska Naturskyddsfö
reningens tidskrift Sveriges Natur nr 4 1984, menade t.ex. Olle Zackrisson, professor 
vid Skogshögskolan i Umeå, att inget annat land än Sverige går så hårt åt skogarna 
och att det är en skandal att Domänverket far handla på det sätt de gör. Löftet om att 
återplantera skog efter avverkning uppfattas som fullständigt ohållbart, inte minst 
genom de metoder, som i stor skala förväntas användas: radikal hyggesplöjning och 
plantering av utländsk Contorta-tall. "Contorta och andra utländska trädslag måste 
bekämpas", hävdade å sin sida den stridbare författaren Hans Andersson från SNF:s 
Jokkmokkskrets och ansåg att frågan gällde att skydda stora, orörda skogsområden 
— inte att byta ut dem mot nya.48 Liknande åsikter fördes även fram av Andersson i 
nästa nummer av Sveriges Natur: "Jag önskar att jag med ens kunde avvärja hotet 
mot skogarna och tala folket och dess förespråkare tillrätta: Landet tål inte mer! 
Markens människor tål inte mer, inte renarna, inte de vilda djuren och fåglarna."49 

Det var som sagt en omfattande diskussion om just föryngringsproblematiken, v$l 
stor och ensidig enligt vissa. Två av dem som emellertid tidigt försökte bredda de
batten var skogsforskarna Mats Hagner och Per-Ove Bäckström. Under en exkursion 
för skogsvårdsförbundet uppmanade Hagner att endast mogna träd borde skördas, 
och att de unga plantorna skulle släppas fram successivt. Hagners tes var att man i 
dessa fjällnära områden borde använda den beståndsföryngring som naturen själv 
ställde till förfogande, för att därmed slippa kalhuggning.5 Hagner skrev även ett 
uppmärksammat brev till statsminister Olof Palme, i vilket han hävdade att skogs
näringens uppgifter om överlevnad hos föryngringar ovan SO-gränsen var miss
visande.51 Detta var inte populärt i skogsnäringens ögon; t.ex. anklagade skogsvårds
chefen Svante Fahlgren honom offentligt för att ha personliga politiska motiv. Följ
den blev att samtliga av Hagners forskningsansökningar avvisades, och att han förlo
rade den forskargrupp han samlat omkring sig.52 

I tidskriften Skogen pläderade Bäckström för att lyfta upp en rad andra frågor i 
ljuset. Vilket sätt att utnyttja de fjällnära skogarna medför egentligen de mest posi
tiva effekterna för Sverige i helhet, sett på lång sikt? Vilken betydelse har de fjäll-
nära skogarna för arbetstillfällen, rennäring, forskning, undervisning, friluftsliv, 
turism och framför allt, för den biologiska mångfalden?53 Bäckström ställde frå
gorna, men tog inte ställning vare sig för eller emot. Hans specialområde var föryng-
ringsproblemet och de andra frågorna lämnades öppna tills vidare. 
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GRUNDANDET AV MILJÖORGANISATIONEN FURA 

1980-talets början var en tid då miljömedvetandet slog rot i Sve rige på allvar, såväl 
inom politiken som bland allmänheten. Naturvårdsproblematiken i och med utbygg
naderna av de norrländska älvarna hade varit omfattande, kärnkraftsomröstningen 
1980 väckte starka känslor, och delvis i samband med detta bildades Miljöpartiet 
1981. I maj 1983 öppnade den internationella miljöorganisationen Greenpeace sitt 
kontor i Göteborg. Ett år senare hade man 3 000 svenska stödmedlemmar; efter 
några år över 100 000.54 Miljörörelsen från 70-talet och framåt kom i det närmaste 
utvecklas till en folkrörelse, även i Norrland.55 

I Jukkasjärvi, sommaren 1984, föddes idén att bilda miljöorganisationen FURA, 
Fjällnära Urskogars Räddningsaktion.56 Namnet, och tallen som symbol, var för
modligen valt med omsorg, inte bara innehållsmässigt utan även metaforiskt. Till 
skillnad från granen har tallen, från Linné till Heidenstam, kommit att få en rad posi
tiva konnotationer. Den har betraktats som värdefull och ståtlig, tålig och hård. "Det 
är något av ett värn och palissad i själva ordet", skriver miljöhistorikern Sverker 
Sörlin, "medan granen kan ge associationer till något vekare och slokande".57 

Utgångspunkten för FURA:s arbete var, som namnet antyder, att verka som en 
motståndskraft mot den planerade avverkningen av de fjällnära skogarna. Enligt 
grundarna hade frågan inte uppmärksammats tillräckligt av SNF, utan något nytt 
behövde tillföras. Vi skall nedan följa FURA:s kamp och studera såväl deras stånd
punkter som metoder. Som vi kommer att se skiftade strategierna efter hand. 

En första mycket uppmärksammad insats utfördes i och med "Aktion för fjällnära 
skogar" i Umeå den 31 oktober 1984. Några dagar tidigare hade en rapport från 
skogsforskare presenterats vid en presskonferens på Skogshögskolan i Umeå.58 Rap
porten var ett resultat av det uppdrag man fått av Domänverket. Forskarna ställde sig 
här mycket kritiska till Domänverkets planer, och menade bland annat att en eventu
ell avverkning ovan SO-gränsen måste ske med mycket skonsammare metoder än 
planerat.59 Vidare var 91% av alla forskare på Skogshögskolan mot avverkningen av 
de tre urskogsområdena Dellikälven, Pärlälven och Kirjesålandet. 

Tallens förhållande till granen i den 
svenska kulturhistorien. Furan 1 (1988). 
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En viktig anledning till skogsforskarnas utspel var att riksdagens jordbruksutskott 
skulle behandla frågan om de Qällnära skogarna i november. Och detta var även 
anledningen till att en grupp FURA-ungdomar, tillsammans med SNF:s Umeåkrets, 
arrangerade den lokala aktionen i Umeå.60 

Syftet med aktionen var att övertyga den socialdemokratiska regeringen att avstå 
från det planerade skogsbruket, som man betraktade som skogsskövling. I en rad 
uttalanden månade deltagarna om de tre direkt hotade områdena och kritiserade det 
storskaliga kalhyggesj ordbruket i övriga hotade områden. Den planerade avverk
ningen jämställdes på ett dramatiskt sätt med regnskogsskövlingen i Sydamerika. 
Aktionen fick viss uppmärksamhet och i dagstidningarna Västerbottens-kuriren och 
Västerbottens Folkblad kunde man dagen efter beskåda en ung kvinna, stående på 
torget med en flygbiljett, som ungdomarna för egna pengar köpt till Olof Palme. 
Intentionen var att bjuda Palme till FURA:s kommande seminarium i Jokkmokk. 

Även om Palme lyste med sin frånvaro61, grundades FURA officiellt genom ett 
konstituerande årsmöte i Jokkmokk den 10 november.62 En styrelse, med Marie 
Kvarnström från Kiruna som ordförande tillsattes, och en rad stadgar fastslogs.63 De 
övriga ledamöterna var Åke Aronsson, Britt Inger Andersson, Anders Lundqvist, 
Lars Igeland, Karin Lindahl, Ulf Edmanson, Leif Kullman och Hans-Gunnar Nor-

64 man. 
Två principiella målsättningar antogs vid detta möte. Den första innebar en direkt 

kamp för att skydda och bevara en rad naturmiljöer, ovanför den före detta SO-grän
sen. Till dessa platser räknades samtliga urskogsområden som redovisats i Natur
vårdsverkets urskogsinventering och andra jämställda urskogsområden; områden 
som hyser hotade skogstyper, flora och fauna, samt övriga viktiga betesmarker för 
samernas rennäring. Den andra ståndpunkten syftade till att fa till stånd en strukturell 
förändring av skogsbrukstekniken inom de övriga områdena ovanför SO-gränsen, 
samt vissa ijälldalar. Man menade att ett högmekaniserat och storskaligt skogsbruk 
borde bytas ut till förmån för ett traditionellt småskaligt skogsbruk för husbehov.65 

Vägdragningar, kalavverkningar, markberedning och andra ingrepp som följde i de t 
moderna skogsbrukets fotspår skulle bekämpas. FURA ville, med andra ord, inte 
förbjuda allt skogsbruk ovan SO-gränsen, men man ville arbeta för att det anpassa
des till andra intressen än de rent ekonomiska. 

Intentionen var, redan från början, att inte bli en traditionell intresseförening, en
dast bestående av enskilda medlemmar. Syftet var snarare att fungera som en samor
ganisation för såväl personer som grupper och andra sedan tidigare verksamma or
ganisationer, som på ett eller annat sätt riskerade att drabbas av den planerade av
verkningen. "Vi vill samla organisationer, grupper och enskilda som vill verka för 
att det okänsliga och schablonmässiga storskogsbruket i de fiällnära gammelsko
garna stoppas", som det formulerades vid ett senare tillfälle. 6 Arbetet skulle ske 
ideellt och vara partipolitiskt obundet. Det var SO-gränsen och den gemensamma 
frågan om att rädda de ijällnära urskogarna från avverkning som var den förenande 
länken för de personer, samebyar, sameföreningar, politiska ungdomsförbund, turist
anläggningar, hembygdsföreningar, naturskydds- och jaktvårdsföreningar, som kom 
att ingå.67 Som kuriosa kan nämnas att även kung Carl XVI Gustafs Jaktsällskap 
tillhörde FURA från och med 1987.68 
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FURAFILOSOFIN 

Det finns många sätt att sociologiskt avgränsa och förstå gruppbildningar av männi
skor. En enkel teori som lämpar sig väl för FURA är den vetenskapsteoretiska tan-
kekollektivmodell som förknippas med Ludwik Fleck.69 Fleck definierar stabila 
tankekollektiv som en organiserad gemenskap av människor, som utbyter tankar och 
står i tankemässig växelverkan med varandra. Dylika kollektiv skapas ofta av sociala 
grupperingar, som sluter sig samman utifrån något gemensamt intresse. Så små
ningom utvecklas en viss kultur och en särskild tankestil. Denna tankestil bygger på 
de gemensamma tankebildningar som medlemmarna har, t.ex. vetenskapliga idéer, 
föreställningar om verkligheten, normer och värderingar eller ideologi. 

Karaktäristiskt för ett tankekollektiv är att medlemmarna är indelade i två nivåer 
eller kretsar. Det finns ofta en mindre, esoterisk kärna med maktfunktion och en 
större, exoterisk grupp av sympatisörer. Närmast tankestilen står den esoteriska 
kretsen, som ansvarar för att idéerna förs ut till den exoteriska kretsen. Genom en 
socialisationsprocess utvecklas på detta sätt en tankesolidaritet, som skapar ett stäm
ningsläge eller samförstånd. Dessa strukturella särtecken verkar som likriktande 
sociala krafter och leder till att en gemensam anda infinner sig, en anda som i sin tur 
underbygger tankestilens tillförlitlighet. Emellertid är denna tankestil mer eller 
mindre skild från det vedertagna och allmänt accepterade, varför tankekollektivet 
gärna framstår som felaktigt och suspekt. 

Detta tycks på alla punkter stämma in på FURA. Utifrån ett gemensamt intresse 
för den Qällnära skogen anslöt sig ett antal tämligen disparata människor och före
ningar till organisationen: samer, skogsforskare, lärare och andra allmänt naturintres-
serade och miljömedvetna människor. Tillsammans utvecklades, genom styrelsen 
(den esoteriska kretsen) och medlemmarna (den exoteriska kretsen) en ideologi 
byggd på gemensamma värderingar. Man kan här tala om en form av miljöetik, men 
också, tror jag, om en speciell FURA-anda som delades av de aktiva. Beroende på 
värderingarnas karaktär blev också organisationen FURA betraktad som udda och 
fundamentalistisk. Med Michel Foucault skulle man kunna säga att den tankestil som 
FURA företrädde befann sig klart utanför den då rådande skogsdiskursen.70 

Varför var då denna gemensamma fråga egentligen så viktig, och vilka var de 
värderingar som medlemmarna delade? I inform ationsblanketten "FURA — Fjäll
nära Urskogars Räddningsaktion" listas fyra huvudskäl för att återupprätta SO-grän
sen, skäl som vi känner igen från Per-Ove Bäckströms ovan nämnda artikel, vars 
innehåll allt som oftast återkom i d en fortsatta debatten. Dessa skäl var miljön, sa
mekulturen, arbetstillfällena och rekreationsvärdena.71 

Skogarna i Sverige ovan SO-gränsen lyfts här fram som en ekologiskt och kultu
rellt unik del av Europas sista större sammanhängande vildmark: ett väglöst land 
med oreglerade vattendrag och sjöar, med ett rikt djur- och växtliv, som nu hotas vid 
skogsavverkning. Floran och faunan gäller inte bara direkt iögonfallande arter, som 
björn, lo, kungsörn, utan även lägre arter som vedsvampar, lavar och insekter. En av 
dessa betydelsefulla arter är hänglaven, som är en viktig del i samernas renskötsel 
under vinter och vår. Under förvinter och högvinter är marklavarna det viktigaste 
betet. Men längre fram på året, då snötäcket blivit tjockt och skaren hård, är trädla
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varna en nödvändighet för renarna. För renskötselns skull måste dessa lavar vara 
rikliga, även framgent.72 

Turismen betraktas vidare som en växande, om än föga nyttjad, näring längs fjäll
kedjan, som på sikt skulle kunna erbjuda minst lika många arbetstillfällen som 
skogsnäringen. Slutligen beskrivs de fjällnära skogarna som ovärderliga rekreations
områden, genom möjligheterna till jakt, fiske och friluftsliv.73 Detta angick både de 
människor som faktiskt levde i n ärmiljön och alla andra presumtiva skogsbesökare. 
Värnandet om möjligheterna för de kommande generationerna var starkt. Som 
FURA-medlemmen Elisabeth Mellqvist skriver i betraktelsen "En 'hemmafrus' 
tankar": "Så visst måste vi låta ijällskogen fortsätta att leva sitt eget liv, för sin egen 
skull och för din, min, alla Pellars och alla Pelles Pellars skull långt, långt, länge...in 
i framtiden."74 Ett annat bevarandeargument som senare lyfts fram är även de kul
turminnesvärden som finns i de Qällnära skogarna, t.ex. bevarade barktäkter, ämnes
huggningar och boplatser.75 

Mot bakgrund av detta och det faktum att skogsbruket i Sverige redan förfogade 
över nästan 100% av skogsmarkerna nedanför SO-gränsen, fann FURA värdena i 
ovanstående argument betydligt viktigare än den eventuella ekonomiska vinst som en 
planerad avverkning ovan SO-gränsen skulle ge.76 Att skogsbruket — Domänverket, 
de stora skogsbolagen och enskilda skogsägare — ensidigt skulle få avgöra dessa 
skogars framtid ansågs felaktigt, oavsett pm det gick att föryngra skogen efter av
verkning eller inte; oavsett om Contortan skulle överleva eller inte.77 

Debatten har hitt ills koncentrerats kring om de t går att få upp ny sk og eller inte, eller om 
skogarna skall offras under politisk utpressning om arbetstillfällen. Men även om det 
skulle gå att få upp ny skog, går my cket av övriga värd en förlorade. Varken renar, vilda 
djur, jägare eller turister väljer harvade hyggen eller jämngamla virkesåkrar!78 

Hos FURA finner vi alltså en annorlunda milj oetisk ståndpunkt än hushållandet, en 
ståndpunkt som enkelt kan kallas för att vilja bevara miljön.79 Detta handlar i första 
hand om en bevarandeekologisk miljöetik snarare än en hållbar ekonomisk. Etiken 
kan därför till viss del även sägas vara ekocentrisk; ekosystemet, och i förlängningen 
de enskilda växt- och djurarterna har ett värde i sig som bör beaktas.80 

Liksom hos många andra miljögrupper vilar alltså FURA:s argument på denna 
etik snarare än ekonomiska intressen. I ett brev formulerar sig den aktiva FURA-
medlemmen och ekologen Stig-Olof Holm på ett talande sätt: 

Forskningen kring möjligh eterna att få fram härdigt plantmaterial [. ..] kan mycket väl 
lyckas till den gr ad att åter beskogningen inom rimlig tid bli r möjlig tomi den subalpina 
zonen. Då står man dä r utan hållb ara argument. Nej arg umenteringen må ste bygga på det 
moraliska ansvaret mot miljön. Att vi ska sätta tak på vår expansion på grund av vikt en av 
hänsynstagande mot andra organismer.81 

Detta perspektiv i frågan var förvisso inte unikt för FURA. Mycken inspiration hade 
hämtats t.ex. från de ovan nämnda skogsforskarna vid Umeå universitet och SLU. I 
sitt brev till Olof Palme skrev professor Mats Hagner: "Våra ijällnära skogar har 
långsiktigt ett större nationellt värde om de får förbli orörda av avverkningar och 
utan skogsbilvägar".82 Just begreppet "nationellt värde" var centralt. Som man se
nare formulerar sig i t idskriften Furan: "Fjällskogarna är en miljö och naturresurs. 
Hur resursen skall användas är inte enbart inlandskommunernas angelägenhet utan 
hela samhällets".83 
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SOCIAL OCH RADIKAL IDEOLOGI 

FURA värnande också kraftfullt om samekulturen och dess existensberättigande, 
oavsett om den ur nationalekonomisk synpunkt var lönsam eller ej. Samernas intres
sen kom alltid att prioriteras högt, inte minst eftersom FURA i hög utsträckning 
bestod av sameorganisationer. Den renskötande samen Olof Johansson fungerade 
under lång tid som FURA:s ordförande.84 Bortsett från en period 1991 var Johansson 
ordförande från 1987 till 1995. 

I det ovan nämnda brevet fortsätter Holm med att diskutera miljökampens verk
liga syfte: att korrigera hela samhällsutvecklingen. Och detta kan aldrig ske endast 
på telaiisk väg, utan det är inom den socio-kulturella sektorn och i tä nkandet i s ig, 
som de mera långsiktiga lösningarna på den globala miljökrisen går att finna. Detta 
handlar i lika hög utsträckning om miljö som solidaritet: att få till stånd en rättvisare 
fördelning av resurserna på en global nivå. Därmed ansluter sig åtminstone Holm 
även till den riktning som brukar benämnas "socialekologi". "Social ecology envi
sions a world in which basic human needs are fulfilled through an economic re
structuring that is environmentally sustainable", enligt miljöhistorikern Carolyn 
Merchant.85 

Hur når man då dithän?, frågar sig Holm. Svaret är att låta en demokratiskt tillsatt 
världsregering fördela resurserna till varje individ utifrån Maslovs behovspyramid. 
Därefter krävs en form av världssamvete för att behålla denna nivå. Ett första steg är 
dock att allmängiltig humanekologisk kunskap sprids över jordklotet och att befolk
ningsutvecklingen bromsas. "Allt detta", skriver Holm, "måste i grunden vila på 
information-ansvar-solidaritet." 

Omsorgen om jorden i allmänhet och naturen i synnerhet var en inriktning som 
accentuerades allt eftersom. Viss inspiration hämtades senare från miljö- och ut
vecklingsrapporten Our Common Future (Brundtlandrapporten), som publicerades 
1987 och från andra miljöorganisationer, som Greenpeace och Naturskyddsföre
ningen. Även den internationella miljökonferensen i Rio 1992 påverkade förstås 
FURA och dess medlemmar. Olof Johansson, poängterade dock att miljöfrågan trots 
allt gällde vars och ens ansvar — och detta fick inte glömmas bort i den globala 
storpolitiken. 

Det är inte inter nationella miljökonferenser typ de n i Rio som kan rädd a världen. De kan 
tjäna som forum för att uppmärksamma oss på vad so m sker på d et globala miljöområdet, 
men till sist är det ändå Du och jag som har det slutgiltiga avgörandet i v år hand.86 

Johansson avslutar sin artikel med följande humanekologiska formulering: "Vi får 
aldrig glömma att människan bara är en del av naturen och att vi inte har rätt att sätta 
oss över dess naturliga förlopp".87 

Utan några negativa implikationer anser jag att man slutligen kan definiera 
FURA:s verksamhet som "radikal ekologi". Med detta vida begrepp menas, enligt 
Carolyn Merchant, en verksamhet som har sin grund i industrisamhällets miljökris, 
en verksamhet i v ilken man kämpar för att förhindra en människans dominans över 
naturen och även ett förtryck av människor utifrån ras, klass och kön. Utgångspunk
ten är insikten att människan inte längre kan fortsätta att exploatera naturen hur som 
helst och att industrisamhället inte längre får förstöra förutsättningarna för urbefolk
ningarna. För att lyckas med detta strävar man inom den radikala ekologin efter att 
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upprätta en ny form av etik för hur miljö och människor skall behandlas, en etik som 
skall leda till en hållbar utveckling, såväl miljömässigt som socialt och kulturellt.88 

FURA:S INLEDANDE VERKSAMHET 

Beträffande FURA:s verksamhet måste man betrakta den som synnerligen pragma
tisk. Man hade en gemensam uppgift, som till nästan varje pris skulle lösas, att åter-
inrätta SO-gränsen och därmed bevara de ijällnära skogarna. Enligt stadgarna skulle 
detta företrädesvis ske genom att väcka opinion, sprida kunskap och medvetande, 
stödja enskilda personer, grupper och organisationer, samt påverka myndigheter och 
politiker.89 När målet var nått kunde FURA upplösas. 

FURA:s konkreta arbete för nå sina målsättningar och förhindra skogsavverk
ningen drogs snabbt igång på olika fronter. Redan under det första mötet beslöts att 
affischer skulle sättas upp, brev skulle skrivas till regeringen och en 
"Stockholmsaktion" skulle äga rum.90 

Resultaten lät inte vänta på sig. Ett litet men historiskt delmål hade uppnåtts redan 
i november 1984, då regeringen gick SNF:s, skogsforskarnas och FURA:s väg och 
beslutade att skydda de tre nämnda urskogsområdena Dellikälven, Pärlälven och 
Kirjesålandet. Detta motsvarade totalt omkring 5 000 hektar i N orrbotten och Väs
terbotten.91 Domänverket fick följaktligen backa för naturvårdens och rennäringens 
intressen, om än i liten skala. En viktig del av de ijällnära skogarna blev därmed 
räddad, men än var den allra största delen oskyddad. 

Med ökad tro på sin förmåga att påverka intensifierade FURA sin verksamhet i 
det följande, och arbetet fortsatte för att få riksdagen att fatta liknande beslut angå
ende den övriga hotade skogen. Tillsammans med tretton andra organisationer — 
bland andra alla riksdagspartiernas ungdomsförbund (utom moderaternas), Svenska 
Kyrkans Unga, samernas ungdomsförbund och Fältbiologerna — deltog man i den 
omfattande "Ungdomsaktionen för Europas skogar" den 27 november i Stockholm. 
Aktionen initierades under hösten 1984, bl.a. på initiativ av FURA, med syfte att 
framföra ett krav om stopp för alla storskaliga avverkningar ovanför den gamla SO-
gränsen och i Norrlands Qälldalar, såväl på Domänverkets och skogsbolagens som 
andra markägarkategoriers marker.92 Dessutom drabbades ett stort antal makthavare 
i utskott och departement av telefonsamtal från FURA-medlemmar, som ringde och 
muntligen framförde sina ståndpunkter. 

Med i S tockholmsaktionen fanns de ungdomar som några veckor tidigare bjudit 
Palme till Jokkmokk. Då statsministern inte ämnade dyka upp i N orrland hoppades 
man på att träffa honom på detta sätt istället. Även Leif Kullman — FURA-ledamot 
och tillika expert vid Umeå universitet på trädgränsens ekologi — och Olof Johans
son var med i uppvaktningen, som även Jordbruksutskottet fick ta del av. Kullman 
framförde ett krav på femårigt avverkningsstopp och hänvisade till Sveriges oför
måga att skydda skog, i förhållande till andra länder. Johansson å sin sida försvarade 
samernas renskötsel och beroendet av hänglav.93 Symboliskt inbjöds media till en 
presskonferens i en lappkåta som placerats utanför Riksdagshuset. 

Förmodligen hade aktionen en viss betydelse. Efter ett betänkande från jord
bruksutskottet beslutade riksdagen den 16 januari 1985 om stor restriktivitet för 
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skogsbruk i fjällregionen. Alla motioner om absolut skydd för hela fjällskogen i form 
av en ny gräns avslogs, men till synes omfattande beslut togs angående avverkning
arnas omfattning, hyggesstorlek och vägbyggande. Vidare beslöt regeringen att 55 av 
de mest skyddsvärda urskogarna, totalt 137 500 hektar produktiv skogsmark, skulle 
avsättas som naturreservat. Domänverket själv avsatte ett eget "fjällskogsreservat" 
på omkring 1,4 miljoner hektar, varav ca 350 000 hektar var produktiv skogsmark. 
Totalt sett blev närmare hälften av den fjällnära skogen skyddad tills vidare.95 

Budskapet från rikspolitikerna var klart: stor hänsyn måste tas till såväl rennär
ingen som naturvården.96 Många ansåg nog att de fjällnära skogarna därmed var på 
god väg att fa ett tillräckligt gott skydd för framtiden. Men inte alla. Skogsbrukets 
ställning mot dessa intressen var, enligt FURA, ännu alltför stark. Kullman uttalade 
sig snart mycket kritiskt i e n debattartikel i Västerbottens-kur ir en, och hävdade att 
affären kring skogen långtifrån var avslutad och att riksdagens uttalande endast in
nebar att den gällande lagstiftningen fortsatte att råda.97 Skyddandet av de tre ur
skogsområdena betraktar han krasst som en "kosmetisk manipulation". Riksdagsut
talandet visade sig också ha liten praktisk betydelse, eftersom regeringen i april 
samma år godkände avverkning i samtliga fyra fall där samer överklagat skogsvårds
styrelsens beslut. I Jåkkåkaska sameby, liksom vid Stornäs i Vilhelmina inleddes 
avverkningen strax därpå.98 

NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE 

FURA:s arbete accelererade i ta kt med att organisationen växte. Redan i maj 1985 
kunde man inräkna ca 115 betalande medlemmar och 25-30 organisationer, varav ca 
10 var samiska.99 Medlemsmöten hölls, föreläsningsserier arrangerades, exkursioner 
gjordes, debattartiklar och propagandatexter skrevs, dekaler trycktes upp. Dessutom 
startades den lilla men viktiga medlemstidskriften Furan, vilken kom att fungera som 
en förenande länk medlemmarna emellan. Allt från vackra naturskildringar, essäer 
och dikter till flora- och faunainventeringar, rapporter från medlemsmöten och poli
tiska debattinlägg publicerades. Furan blev också en form av ideologisk pamflett, 
som spreds till myndigheter och beslutsfattare. Fram till 1994 utkom tidskriften med 
två till fyra nummer per år. 

Vidare organiserades underavdelningar inom FURA, med kretsar i Norrbotten, 
Västerbotten och Jämtland. Till detta tillkom mindre grupperingar, i U meå, Kiruna, 
Gällivare och i fjällkommunerna Dorotea/Sorsele, Vilhelmina, Storuman, som var 
och en för sig höll sig à jour med sina egna hotade områden.100 En av FURA:s vikti
gaste metoder var att på detta sätt försöka engagera människor på det lokala pla
net.101 

Men FURA vände sig även utomlands. Miljöorganisationer i and ra länder besök
tes och ett flertal utländska aktivister bjöds till Sverige. Samarbetet med miljöorgani
sationen EYFA (European Youth Forest Action) utvecklades, och sommaren 1986 
deltog FURA i en europeisk skogsbudkavle. Detta innebar att ungdomar från Kiruna 
i n orr till Maribor (i Jugoslavien) i s öder reste omkring och informerade om hoten 
mot Europas skogar. Budkavlen i sig utgjordes av en monteringsbar fem meter hög 
torrfura, vilken slutade sina dagar som monument i en park i Maribor .102 
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Under sommaren 1988 ordnade FURA vidare ett internationellt ijällskogsläger i 
Saxnäs, vid Vilhelmina, som besöktes av ungdomar från Indien, Brasilien, Italien, 
Ungern, Holland, Belgien, Västtyskland, Storbritannien och Finland.103 På detta sätt 
ville FURA visa att intresset för den svenska ljällnära skogen var stort ute i Europa, 
och att den faktiskt skulle kunna vara en inkomstkälla även i orört skick, t.ex. genom 
naturturism. Uppmärksamheten blev stor, dels genom att de utländska deltagarna 
uppvaktade svenska kommun- och riksdagspolitiker, dels för att både västerbottens
tidningar, rikspress och radio gjorde reportage. En annan målsättning med lägret var 
att försöka fa till stånd ett nordiskt samarbete mellan Norge, Sverige och Finland, 
eftersom problemen var gemensamma.104 

KAMPEN FÖR EN NY GRÄNS 

En avgörande orsak till hotet mot de ijällnära skogarna var alltså att SO-gränsen 
juridiskt hade upphört att gälla. En viktig strategi från FURA.s sida blev därför att 
försöka fa till stånd en ny formell miljögräns istället för den gamla. För att på ett sätt 
förnya diskussionerna föreslogs snart ett nytt namn med ett delvis nytt innehåll: en 
"naturvårdsgräns", vars syfte var att avgränsa den fjällnära skogen, men som ändå 
tillät husbehovsavverkning i liten skala.105 Strategin fastslogs på FURA.s årsmöte 
1986. 

Begreppet "naturvårdsgräns" formulerades redan i januari 1983 av dåvarande 
jordbruksministern Svante Lundqvist.106 Året därpå, i sam band med att Naturvårds
verkets Qällskogsinventering var utförd, tog SNF upp gränsen på sin dagordning. 
Motioner om denna gräns behandlades sedermera vid ett flertal tillfällen i riksdagen, 
och under tiden utfördes ett omfattande grundarbete av SNF, som 1988 publicerade 
rapporten "Gräns för storskaligt skogsbruk i ijällnära skogar — förslag till natur
vårdsgräns". I rapporten, i vilken bland andra Leif Kullman var medarbetare, hävdas 
att andelen ijällnära skog som förvandlats till natur- respektive domänreservat ur 
naturvårdssynpunkt ännu är helt otillräcklig. Istället efterfrågas en helhetssyn på 
ijällskogarna "där det viktigaste inslaget måste vara de mål som kan uppnås med en 
naturvårdsgräns".107 

Den nya naturvårdsgränsen presenterades som något snävare tilltagen än den 
forna SO-gränsen, dvs. dragen generellt längre västerut, vilket innebar att skogsbruk 
tilläts i större utsträckning än före 1982. Dock borde skogsbruk inom denna zon, 
enligt SNF, ske betydligt milj ovänligare än med traditionell teknik. 

Genom inrättand e av en naturvårdsgräns och övergång til l ett småskaligt skogsb ruk, kan 
de negativa effekterna på sysselsättningsnivån begrän sas inom skogsnäringen i fjällsk ogs
kommunerna. Detta samti digt som uthålli gheten inom regionen ökar och naturvärde na i 
stort kan bibehållas.108 

Naturvårdsgränsen och de ijällnära skogarna utvecklades efter hand till att bli en het 
politisk valfråga. På en av SAP:s valaffischer kunde man till och med läsa: "Rädda 
de ijällnära skogarna — rösta på socialdemokraterna".109 På en direkt fråga från 
SNF före riksdagsvalet 1988 var samtliga politiska partier positiva till att inrätta en 
ny naturvårdsgräns längs fjällkedjan.110 Efter valet stod Folkpartiet, Centern, Miljö
partiet de gröna samt Vänsterpartiet kommunisterna förvisso fast vid sitt beslut, 
medan Socialdemokraterna och Moderaterna ändrade ståndpunkt. Tillsammans lyck
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ades därmed de två största partierna hejda den nya gränsen, till förmån för skogsbru
ket. Socialdemokraterna, Domänverket, Skogsarbetarförbundet med flera hävdade 
att en sådan gräns inte längre behövdes, eftersom tillräckligt stora arealer redan var 
skyddade i form av naturreservat och domänreservat. 

När FURA höll sitt årsmöte i slutet av 1988 var stämningen upprörd. Vad skulle 
nu komma att hända? För tillfället avverkades då uppskattningsvis 25 fotbollsplaner 
per dag. De ständigt nydragna skogsbilvägarna liknades vid New Yorks kvartersnät. 
En ny taktik måste prövas, och man kom överens om att FURA:s medlemmar skulle 
börja infiltrera olika möten om skog och natur för att, som privatpersoner, föra fram 
organisationens åsikter. Andra sätt att direkt påverka, som ytterligare borde utveck
las, var telefonuppringningar till politiker och ökat deltagande i media, särskilt i 
pressen.111 

Varje tillfälle att sprida information togs tillvara. Ett alternativ metod att sprida 
propaganda var när FURA 1987 deltog i den berömda maratonstafetten 
"Vindelälvsloppet", och genom sin hejarklack kunde föra ut sitt budskap i TV:s 
direktsändning.112 I samma ögonblick som TV-teamet filmade FURA-supportrarna, 
vände man ryggarna till och visade tröjtexten "Rädda den fjällnära skogen!".113 

Ännu mer reklam fick FURA när man även gick vidare till den TV-sända finalen i 
hejarklackstävlingen. Till takterna av melodin "Ångermanälva" framfördes ramsan: 
"Vi kom int' först å inte heller sist i Vindelälvsloppet, men nästa år det kanske bättre 
går, vi tappar ej hoppet om avverkningsstoppet." 14 

Och debattartiklar började åter skrivas. I a rtikeln "Bevara den Qällnära skogen" 
menade FURA-medlemmen Stig-Olof Holm att de inrättade domänreservaten till 
största delen bestod av fjäll, sjöar, myrar och obrukbar skog, dvs. områden där Do
mänverket aldrig haft för avsikt att bedriva skogsbruk.115 Holm befarade därför att 
ytterligare skogsbilvägar snart skulle dras och gammal skog avverkas. "Om dessa 
planer förverkligas", skriver Holm, "blir resultatet att de avsatta reservaten kommer 
att ligga som öar i ett i övrigt av storskaligt skogsbruk exploaterat område." Holm 
fortsätter: "Helheten splittras, vägar skär igenom tidigare obrutna marker, skogen 
avverkas, fragmenteringen har börjat."116 

Med tanke på den unika sammanhängande urskog som de fjällnära skogarna ut
gör, menar Holm att Sverige har ett internationellt miljöansvar att leva upp till, när 
det gäller skyddet av dessa områden. Den storskaliga skogsbruksutvecklingen måste 
vidare bytas ut, till förmån för ett småskaligt miljövänligt skogsbruk, inte minst för 
att säkra arbetstillfällena i Norrlands inland. Därtill är det av största betydelse att få 
fram ett riksdagsbeslut om inrättandet av en ny naturvårdsgräns som ersättning för 
den gamla SO-gränsen. Lösningen på Qällskogsproblematiken ligger, enligt Holm, 
på det politiska planet. Vid ett annat tillfälle tillfogar Holm att avskaffandet av olika 
typer av ekonomiska bidrag till storskogsbruket vore ett viktigt steg.117 

FURA gav inte upp hoppet om en naturvårdsgräns och i Furan uppmanades 
medlemmarna att fortsätta lobbyverksamheten för att övertala riksdagsledamö
terna.118 Nya uppvaktningar genomfördes också, hos jordbruksutskottet samt hos 
energi- och miljödepartementet inför ett nytt ställningstagande om naturvårdsgrän
sen. Dock till ingen nytta. En rad skrivelser och yttranden till regering och riksdag 
fortsatte dock att författas. 
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HOTET OM "DEN DÖDA HANDEN" 

Naturligtvis var det inte bara beslutsfattarna inom Domänverket och de stora skogs
bolagen som var emot en ny naturvårdsgräns. Denna ståndpunkt var snarare regel än 
undantag även för privata skogsägare, liksom för stora delar av befolkningen i Norr
lands inland. Skogsägarna såg sin försörjning hotad, och många norrlänningar var 
innerligt trötta på alla restriktioner och påbud som under lång tid styrt deras verk
samhet. "Det finns inget som heter Qällnära skogar. Det är ett uttryck som hittats på 
av nån gaphals i Humlegården", hävdade t.ex. landshövdingen i Norrbotten, Erik 
Hammarsten.119 Ur detta perspektiv kom FURA, liksom så många andra grupper 
inom miljörörelsen, att hånfullt betraktas som världsfrån vända idealister och radikala 
trädkramare. Vilken rätt hade en organisation som FURA att ställa krav på privatper
soner? Som en bitter skogsbrukare uttryckte sig i tidskrif ten Skogsindustriarbetaren: 
"Det är lätt att vara fanatiker när man inte behöver leva på det".1 0 

Idén om att inrätta en ny "skogsodlingsgräns" uppfattades av vissa intressegrupper som 
ett hot om en "död hand" över Norrland. Furan 2 (1989). 

Ett belysande exempel på detta förhållande var stämningen vid det offentliga fjäll
skogsmöte, som arrangerades i Sorsele den 11 mars 1989. Politiker från samtliga sex 
riksdagspartier hade samlats för att ge sin syn på fjällskogsfrågan och samtidigt 
lyssna på skogsägarnas och "folkets" åsikter. Inga representanter för miljövården 
fick delta i frågepanelen, men de var välkomna som åhörare. Enligt FURA-medlem-
men Gudrun Norstedt var så gott som samtliga talare, inklusive representanter för 
Domänverket, Skogsägarna, Skogsarbetarförbundet, samt kommunalråden från de 
berörda kommunerna Sorsele, Vilhelmina, Storuman och Arjeplog, alla överens om 
att en ny naturvårdsgräns vore detsamma som att döma ut Norrlands inland för fram
tiden. En drastisk formulering användes gång på gång, och upprepades sedan vid ett 
flertal tillfällen i den följande debatten: en ny gräns skulle vara detsamma som att 
lägga en "död hand" över fjällkommunerna.121 Även begreppet en "död grön hand" 
användes ibland för att markera avståndstagandet från miljörörelsen, som upplevdes 
som orealistisk. 
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Stämningen gentemot de "utbölingar" som ville komma med dessa restriktioner 
var mycket hård, ja, nästan hånfull. Både FURA, SNF och Fältbiologerna häcklades, 
och många skrattsalvor och applåder drogs ner på miljöivrarnas bekostnad. Beträf
fande inflytandet över skogen jämfördes exempelvis SNF med en dragspelsklubb — 
båda borde ha lika lite att säga till om i skogspolitiken. På detta sätt gavs aldrig 
utrymme för en konstruktiv dialog. Syftet, enligt Norstedt, var snarast att skapa opi
nion bland de många hundra åhörarna — inte en enda restriktion till. Om milj ovän
ligt skognyttjande, ijällturism, renskötsel, artbevarande åtgärder etc., som enligt 
FURA skulle kunna leda till alternativa inkomstkällor, sades inte mycket. I den rå
dande högkonjunkturen var det exploateringsintresset som var allenarådande.122 

Trots alla motgångar fick FURA:s engagemang fortsatt uppmärksamhet i r ikspo
litiken. Vissa politiker började inse att det uttalande man gjorde 1985 nog inte var 
tillräckligt och att det inte längre gick att lägga locket på. För att undersöka resultatet 
av de fjällskogsrestriktioner som riksdagen beslöt om 1985, gav regeringen under 
våren 1989 Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering av vad som skett under 
den gångna fyraårsperioden. Målsättningen var att undersöka huruvida restriktio
nerna var tillräckliga eller om föreskrifterna behövde förtydligas eller skärpas.123 

Detta kunde uppfattas som positivt ur naturvårdssynpunkt, men enligt FURA var det 
återigen ett enkelt och fegt sätt att komma ifrån själva huvudfrågan om att inrätta en 
ny naturvårdsgräns.124 

Uppdraget redovisades i augusti 1989 och var som väntat inte helt i FURA:s 
smak. Sammanfattat var Skogsstyrelsens förslag följande: förbud mot att avverka 
impedimentmark (ekonomiskt onyttig mark); ingen avverkningsskyldighet i fjäl lnära 
skog; produktiv mark som av biologiska eller klimatologiska skäl inte avverkas skall 
inventeras och redovisas; ökat inflytande i skogsbrukets planering till kommunerna. 
Till detta tillkom påbud om att ge skydd åt ca halva arealen av produktiv ijällskog; 
att skogsbruket skall ske skonsamt; att inga avverkningar startar utan att naturvär
dena är kända; att avverkning inte får stimuleras med statliga medel, samt att obli
gatoriskt samråd skall ske med samebyar före avverkning.125 

Utredningen gick sedermera ut på remiss, bl.a. till FURA, som den 21 november 
deltog i ett möte med jordbruksminister Mats Hellström.126 Anledningen till mötet 
var att de olika remissgrupperna, vilka representerade såväl bevarandesidan som 
hushållarsidan, hade gett totalt skilda verklighetsbeskrivningar i sina svar. Enligt 
FURA kom denna utredning inte med några större nyheter och skulle inte komma att 
förändra situationen avsevärt. Den springande punkten var att Skogsstyrelsen utgått 
från att pågående markanvändning, dvs. skogsbruk, inte fick försvåras eller inskrän
kas. Och beträffande samråd med samebyar fanns det inget som sade att alla parter 
skulle vara överens. FURA befarade att skogsbolagen och de enskilda skogsägarna 
därför skulle fortsätta att göra som de själva ville.12 

Att delta i detta möte var emellertid en mycket viktig sak för FURA. Äntligen 
hade ledande politiker börjat inse att det verkligen fanns en stor konflikt mellan 
miljövård och skogsbruk. FURA:s liksom andra miljöorganisationers åsikter hade 
uppenbarligen tagits på allvar; FURA var ingen "dragspelsklubb" i samman
hanget.128 Utifrån Skogsstyrelsens utredning och remissgruppernas kommentarer 
gick riksdagen till beslut den 6 december. Detta efter att en proposition hade kom
promissats fram i jordbruksutskottet mellan socialdemokrater, centerpartister och 
folkpartister. 
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Våren 1990 presenterades Jordbruksdepartementets förslag till lagändring beträf
fande hanteringen av de ijällnära skogarna, den lagändring som skulle komma att 
gälla från den 1 juli 1991.129 Enligt FURA-medlemmen Sören Uppsäll var FURA 
inte helt nöjd med de färdiga resultatet, även om det trots allt gick i rä tt riktning ur 
naturvårdssynpunkt.130 Förvisso ålades skogsägarna att upprätta skogsbruksplaner, 
där hänsyn skulle tas till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen. Men hur 
skulle detta ske i praktiken? "Förutom att upprättandet av dessa planer kräver en 
mycket god ekologisk kompetens", skriver Uppsäll, "kvarstår det faktum att dessa 
områden ofta har så höga naturvärden att inget skogsbruk skulle bedrivas över huvud 
taget."131 En annan avsevärd brist var att skogsägarna å ena sidan måste inskränka 
sin avverkning, vilket borde ersättas ekonomiskt, men att resultatet av propositionen 
å andra sidan inte fick kosta staten något. Risken var därför stor att de nya direktiven 
blott blev "tomma slag i luften". Uppsäll avslutar sin artikel pessimistiskt: "Den 
helhetssyn som är en förutsättning för att lösa fjällskogsfrågan lyser helt med sin 
frånvaro."132 

I samma nummer av Furan uttrycker även medlemmen Hans-Gunnar Norman sin 
besvikelse över denna, ur FURA:s synvinkel, uddlösa proposition, som visar att man 
inte funnit några hållbara vägar för att lösa problemet. Norman konstaterar uppgivet 
att FURA nog kan glömma ett övergripande skydd, och att man istället kommer att 
fa kämpa för varje enskild Qällskog som hotas.133 Naturvårdsgränsen förblev en 
ouppfylld dröm. 

STRATEGI FÖR 90-TALET 

FURA:s verksamhet fortsatte långsamt att växa. 1989 bestod man av ca 30 organisa
tioner, och medlemsantalet hade utökats till 249 personer. Men, skriver Gudrun 
Norstedt i Furan: "kanske vi kan lägga ned FURA före år 2000". Detta skulle 
emellertid inte ske på grund av bristande intresse hos medlemmarna, utan för att 
organisationen skulle bli överflödig.134 

Under 80-talet hade FURA prövat en lång rad strategier för att nå en lösning i 
ijällskogsfrågan, främst genom upplysningsartiklar i p ressen och skrivelser till poli
tiker på alla nivåer i samhället. Viss framgång hade nåtts, men än var det långt kvar 
till målet. Nya strategier behövdes, möjligen än mer radikala, varför FURA be
stämde sig för att "sätta hårt mot hårt", som FURA-medlemmen Martin Almroth 
formulerade sig i en ledare i Furan. Almroths förslag var att inrikta sig på råvaruin-
tressenterna, dvs. skogsindustrin, och uppmana miljösinnade organisationer runt om i 
världen att bojkotta svenska pappersprodukter.13 Detta kom också att nämnas i 
samband med en internationell miljökonferens i Wien och Budapest, i mars 1990, 
där miljörörelsens syn på rapporten Our Common Future diskuterades.136 Ett hund
ratal miljöorganisationer från bl.a. Västtyskland, Storbritannien, Nederländerna, 
Canada och USA var representerade, och tog med sig uppmaningen till sina respek
tive länder.137 Syftet var att på marknadsmässiga grunder upplysa och påverka kon
sumenterna och använda deras makt mot skogsindustrin. 

Ett annat mer radikalt förslag som debatterades vid denna tidpunkt var trädspik-
ning, dvs. att slå in spikar i träd för att hindra sågklingorna. Almroth menade dock 
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att detta var en form av personlig civil olydnadshandling, och ingenting som en of
fentlig organisation som FURA borde ta ställning för. 38 Frågan om denna "sista 
utväg", som gett gott resultat i USA, togs upp till debatt vid årsmötet 1991, men 
avslogs. Eventuellt vore spikar av plast ett bättre förslag; plasten skadade inte träden 
i samma omfattning men skulle bidra till att förstöra pappersmassan. Men, nej: En 
bojkott av svenska skogsprodukter vore nog mer effektiv. 9 

I ett senare nummer av Furan fortsätter den radikala FURA-ordföranden Olof Jo
hansson med att höja rösten och ifrågasätta den alltför låga profil, i bästa samför
ståndsanda, som FURA länge haft.14 Under tiden som FURA har grävt ner sig i 
utredningar, remissvar, tolkningar av nya lagförslag och lobbyverksamhet har av
verkningarna i den ijällnära skogen bara fortsatt. Debatten har, enligt Johansson varit 
alltför osaklig, och FURA:s argument för att bevara natur och skapa ny sysselsätt
ning har klingat för döva öron. Men vem ifrågasätter det minskade behov av arbets
kraft som det högmekaniserade skogsbruket har inneburit, frågar sig Johansson. 

Vallöftet om en ny naturvårdsgräns tycktes länge lovande, men visade sig vara av 
intet värde. När Johansson blickar tillbaka på FURA:s verksamhetshistoria konstate
rar han att vissa smärre framgångar faktiskt uppnåtts, främst i form av en del nya 
reservat, men han konstaterar också att detta är långt ifrån tillräckligt. Största delen 
av den fjällnära skogen är fortfarande lika hotad som vid FURA:s bildande. Därför 
måste nu FURA:s mycket begränsade resurser börja användas mer konstruktivt. "Vi 
har nu insett att vi inte kan fortsätta att ödsla all vår energi på detta politiska spel 
utan att vi måste gå vidare och då tala ett språk som skogsbolagen förstår." Språket 
handlade om pengar. 

FURA med Johansson i spetsen fortsatte därmed på Almroths linje och föresprå
kade en omfattande nationell och internationell bojkott mot de skogsbolag som an
vände sig av eller avverkade fjällnära skog. Dessutom skulle FURA hota med att 
lämna ut namnen på dessa företag och deras dotterföretag i samband med FN:s mil
jökonferens i Rio 1992. Så många konsumenter som möjligt skulle upplysas om 
förhållandet i dessa skogar och vilka skogsbolag som utnyttjade dem. Därefter var 
det upp till konsumenterna själva att ta ställning. 

Reaktionerna lät naturligtvis inte vänta på sig. En rad skogsbolag hörde snabbt av 
sig till FURA och dömde ut deras hot. I ett brev skriver t.ex. en representant för SCA 
upprört att "de medel ni väljer är helt utan proportion och helt oacceptabla. Ert ut
spel är omoget och ansvarslöst."141 Debatten fortsatte därefter i dagspressen, där 
förespråkare för båda sidor fick göra sig hörda. Vissa menade på traditionellt manér 
att det främst var de enskilda skogsägarna, dvs. de norrländska fjällbönderna, som 
riskerade att utrotas och inte växt- och djurarter.142 Man var medveten om att det var 
FURA som stod bakom projektet, men frågan var om de inte bara gick rennäringens 
vägar? Detta var emellertid en mening som FURA bestämt avvisade.143 Andra, som 
t.ex. SNF kom dock att stödja FURA, även om man inte tog direkt ställning för 
själva bojkotten.144 

Till FURA:s lycka och motståndarnas förtret var detta en strategi, som trots alla 
tidigare misslyckanden, faktiskt kom att bära frukt. Inför hotet om en internationell 
köpbojkott gav följaktligen de svenska skogsbolagen vika i i jällskogsfrågan, varvid 
bojkotten avblåstes.145 Detta temporära avverkningsstopp hade förmodligen många 
orsaker, som den dåvarande lågkonjunkturen, vilken innebar att den ijällnära skogen 
inte blev fullt så lönsam att avverka, dyrbara fraktkostnader och inte minst deklara
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tionerna från Rio.146 I samma veva lades även ett lagförslag på att väg- och trans
portbidragen skulle upphöra.147 Men i vilket fall som helst tvingades skogsbolagen 
att offentligt visa upp ett nytt ställningstagande beträffande de fjällnära skogarna.148 

Under denna tid växte även idén om ett ekologiskt skogsbruk fram, etiska regler 
för skogsbruk formulerades, och även skogsbolagen började tala varmt om vikten av 
biologisk mångfald.149 Från att i det närmaste ha talat hånfullt om hotade lägre arter 
kom de stora skogsbolagens företrädare att snarare tävla i att vara mest miljövänlig, 
något som bland annat kom att synas i d eras årsredovisningar. Begrepp som biolo
gisk mångfald, bevarande av artrikedom, etc., blev plötsligt vanligt förekommande, 
och såväl Domänverket som de privata bolagen inledde snart egna skogsinventer
ingar.150 

Olof Johansson var förstås nöjd med framgångarna och skriver i en av Furans 
sista ledare "En ny tidsera...": 

Detta visar också att även små envisa organisationer som FURA bidrar till att skapa en 
värld med bättre förutsättningar för naturens alla invånare, såväl växter som djur, att kunna 
fortsätta leva i även i framtiden.151 

En annan mycket betydelsefull händelse var att ett internationellt samarbete för att 
bevara norra halvklotets taigabälte och utveckla ett långsiktigt hållbart skogsbruk 
började inrättas vid denna tidpunkt. Liknande problem som de i Sverige hade upp
märksammats i många andra länder, och eftersom det internationella hotet om boj
kott hade visat sig vara så effektivt ansåg SNF att samarbetet borde utvecklas ytterli
gare. På SNF:s initiativ kom därför en lång rad miljöorganisationer i Ryssland, Ca
nada, USA, Sverige, Norge och Finland att i oktober 1992 bilda ett gemensamt nät
verk, kallat "Taiga Rescue Network" (TRN).152 Huvudmålsättningen blev även för 
denna organisation att värna om såväl skogarnas biologiska mångfald och gamla 
ekosystem som lokal- och urbefolkningens rättigheter. Engagemanget var helt i e n
lighet med FURA:s inriktning, och man stödde därför projektet genom att under
teckna TRN:s så kallade "Plattform".153 

AVSLUTNING 

Den norrländska miljöorganisationen FURA drev under drygt tio år en enveten och 
uppmärksammad kamp för att bevara de ijällnära skogarna i Sverige. Orsaken till 
engagemanget var en tydlig värdekonflikt mellan skogsbruket å ena sidan och natur-
skyddarna och samerna å andra sidan; mellan tvivel på skogsodlingsgränsens exi
stensberättigande och behov av en ny naturvårdsgräns för miljöns skull. Berörda 
personer och organisationer valde att sluta sig samman i tankekollektivet FURA, för 
att gemensamt ta upp kampen. På grund av kollektivets karaktär kom man att 
stämplas som radikala och fûndamentalistiska. Ett passande epitet på FURA:s verk
samhet skulle kunna vara "radical ecology". 

FURA:s strategier för att nå sitt mål varierade under perioden. Till en början in
riktade man sig främst på att sprida information och propaganda, för att få så väl 
allmänhet som politiker att förstå poängen i FU RA:s tankestil. Vissa resultat, i form 
av reservatbildningar och skogsbruksförordningar uppnåddes, men inte tillräckliga 
enligt FURA:s målsättningar. Tillsammans med SNF kämpade man hårt för inrättan
det av en ny naturvårdsgräns, men även denna strategi visade sig vara ofruktbar. Den 
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största framgången nåddes istället genom utomparlamentariska metoder; först genom 
hot om virkesbojkott upphörde samtliga skogsbolag med fjällskogsavverkning. 

Som jag har försökt att visa kom "SO-gränsens" meningsinnehåll att förändras på 
olika sätt under denna period. När SO-gränsen först konstruerades på 1950-talet 
upplevdes den som en mer eller mindre given natur geografisk gräns, som på ekolo
giska och klimatologiska villkor separerade odlingsbar skog från icke-odlingsbar 
skog. Detta fenomen markerades som brukligt med en linje på en karta. Genom att 
linjen därmed fick en förbjudande betydelse, kom den även att i praktiken separera 
odlade områden från icke odlade områden, varpå den också blev en kulturgeografisk 
gräns. Denna separering var emellertid inte ny, utan tvärtom något som byggde på 
tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom skogsbruket. När SO-gränsen seder
mera upphörde att gälla juridiskt, levde den därför fortfarande kvar i må nga männi
skors medvetande och blev en än mer påtaglig mental gräns, som avgränsade en 
specifik del av naturen som antogs vara särdeles skyddsvärd ur miljöhänseende; den 
blev, vad man skulle kunna kalla en miljögräns. Andra aktörer debatterade kraftfullt 
emot denna ståndpunkt och menade att en sådan gräns skulle innebära en "död 
hand" över Norrlands inland, eftersom värdefulla arbetstillfällen och ekonomiska 
vinster stod på spel. Någon ny naturvårdsgräns kom aldrig till stånd. 

Trots att FURA:s verksamhet idag har trappats ner avsevärt och tidskriften Furan 
lagts ner, lever organisationen ännu och fortsätter — om än i liten skala — sitt arbete 
för att rädda de sista fjällnära skogarna.154 Många av de människor som deltog i 
FURA.s esoteriska krets arbetar fortfarande, såväl nationellt som internationellt, med 
skogs- och miljöfrågor. Drömmen om en ny naturvårdsgräns lever i viss mån kvar. 
Så sent som 1996 lade Skogsstyrelsen för övrigt fram en rapport med titeln Gränsen 
för fjällnära föryngringsavverkning, där en ny "biologiskt riktig" gräns presente
ras.155 

Den senaste fråga som FURA engagerade sig i var skyddet för det ijällskogsar-
tade NjakaQäll i Vilhelmina kommun, Västerbotten. Under 1992 drogs skogsbilväg 
in i området i sa mband med att skogsvårdsstyrelsen gav tillstånd till avverkning.156 

Privata skogsägare har å sin sida värnat om sin lagliga rätt att avverka; FURA och 
andra miljöorganisationer, t.ex. Greenpeace, SNF och Fältbiologerna har kämpat 
emot, och istället värnat om ett bevarande med hänvisning till miljöetiska stånd
punkter.157 Den strategi FURA nyttjade denna gång var att med röd text 
"miljömärka" alla avverkade träd med texten "urskog", vilket ledde till att samtliga 
svenska skogsbolag offentligt tog avstånd från virket.158 Metoden som sådan, liksom 
bojkottvapnet, har sedan dess blivit stilbildande och har praktiserats av miljöorgani
sationer i en rad länder, med varierande framgång för miljörörelsen. 

Beträffande skogsbruket i allmänhet och bruket av de fjällnära skogarna i synner
het har det allt mer tvingats anpassas till det miljöparadigm vi numera befinner oss i. 
Detta är ett tillstånd som både problematiserar människans hantering av naturen och 
ifrågasätter det traditionella modernistiska synsättet på förädling, som länge varit 
rådande. Skogsbruket är ett, förvisso starkt, samhällsintresse — men det är även 
miljön. Värnandet om biologisk mångfald och genetisk variation är idag långt ifrån 
lika kontroversiellt som det var i FURA:s inledningsskede 1984, inte minst tack vare 
Sveriges undertecknande av skogskonventionen och konventionen för biologisk 
mångfald i Rio 1992.159 Skogsägarna har förvisso fått större frihet — men även 
större ansvar.160 
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Avslutningsvis kan man med fog säga att de synpunkter som FURA företrädde i 
Qällskogsfrågan idag betraktas som utomordentligt viktiga för skogsbrukets och 
samhällsplaneringens fortsatta utveckling. Ett talande bevis för detta är det omfat
tande tvärvetenskapliga forskningsprojekt om ljällregionen, som beviljats av 
MISTRA (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) 1997. I projektet, som benämns 
"Fjäll-MISTRA", ingår dels SLU och universiteten i Umeå, Stockholm och Lund, 
dels samtliga av Sveriges fjällkommuner. Syftet är att vetenskapligt studera skogs
bruk, renskötsel, turism, jakt, fiske, rekreation och naturvård för att uppnå en strategi 
för hur naturresurserna skall användas med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala 
aspekter. Eller med andra ord: att vetenskapligt pröva FURA:s värderingar. Hur det 
kommer att gå får framtida resultat utvisa. Men oavsett resultatet kommer idén om 
"gränsen" som separerar den fjällnära skogen från övrig skog förmodligen att leva 
kvar.161 
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SUMMARY 

Den döda handens logik: En studie av miljöorganisationen FURA och debatten om 
skogsodlingsgränsen; The logic of the dead hand: A study of the environmental 
organisation FURA and the afforestation border debate. 

The topic of this study is the environmental organisation FURA. FURA is the 
Swedish word for 'pine', but also an acronym for Fjällnära Urskogars Räddningsak
tion (i.e. "Action for saving the primeval forest in the mountain region". In 1952 
extensive parts of the mountain forest became protected from forestry through an 
"afforestation border", but in 1982 the Swedish Forest Service decided to repeal the 
Act. This resulted in a debate concerning whether or not it was correct to allow 
clear-cutting in the region. FURA (founded two years later) was one important part 
in the debate and this study analyses the environmental ethics of the organisation as 
well as its different strategies to protect the forest, i.e. to establish a new 
"conservation border". FURA's most successful strategy was, however, a threat of 
an international boycott towards Swedish forest companies. 
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Naturen i datorn 
En studie av det tvärvetenskapliga VIN A-projektet vid 

Umeå universitet 

Under slutet av 1960-talet och början av 70-talet tilldelades omfattande forsknings
anslag till en rad storskaliga ekologiprojekt i Sverige liksom i många andra länder. 
Vissa av dessa projekt nådde betydande framgångar och uppmärksammades i den 
interna, naturvetenskapliga debatten, men inte alla. Ett idag mer eller mindre bort
glömt projekt är det som gick under beteckningen "VINA" (VIndelälvsområdet och 
NAtionalparkerna).1 

VIN A-projektet, som bekostades av forskningsnämnden vid Statens naturvårds
verk (SNV) och bedrevs av vetenskapsmän vid universitetet i Umeå under åren 
1971-76, hade stora visioner. Huvudsyftet var att kartlägga hela Vindelälvsområdets 
och samtliga nationalparkers ekologi. Arbetet skulle vidare utarbeta nya vetenskap
liga metoder för ekologisk forskning och tillämpad naturvård, samt utföras med 
hjälp av ADB-teknik. På grund av olika anledningar blev dock inte resultatet så 
lyckat som man i inledningsskedet hade förväntat sig. De stora visionerna blev ald
rig uppfyllda. 

Inom teknik- och vetenskapshistoria är det emellertid inte endast "vinnarna" som 
förtjänar att lyftas fram och analyseras, utan även företeelser, personer och verk
samheter som inte riktigt har nått ända fram, med avseende på uppställda kriterier. I 
många avseenden kan VINA betraktas som en sådan verksamhet, och en fråga som 
länge sökt sitt svar är varför projektet kom att upplevas som så misslyckat. Som jag 
vill visa i denna artikel är VINA synnerligen intressant ur många aspekter, eftersom 
det på ett givande sätt fångar ett flertal tendenser i 19 70-talets ekologiska forskning 
och det svenska samhället i övrigt. Detta gäller naturvetenskapens relation till det 
framväxande miljöparadigmet, idén om naturvård och fysisk riksplanering och den 
politiska viljan till regionala och tvärvetenskapliga studier. Men det gäller även den 
svenska ekologins inledande försök att nyttja datorer i bearbetningar av insamlat 
material; att anpassa vetenskapen till den tillgängliga ADB-tekniken, vilket inte 
visade sig vara särskilt enkelt.2 

Ett syfte med denna teknik- och vetenskapshistoriska studie är att belysa denna 
förhållandevis tidiga interaktion mellan naturvård, ekologivetenskap och administ
rativ databehandling genom att studera VINA:s tillkomst och utvecklingshistoria, 
och därtill kunna lämna en förklaring till varför projektet inte levde upp till de 
ställda förväntningarna. Naturvården betraktas här som ett fält av olika tekniker, 
varav administrativ databehandling är en. Detta fält bygger dock på vetenskaplig 
information, t.ex. ekologisk och annan naturvetenskaplig kunskap. Studien visar hur 
frambringandet av denna kunskap påverkas och i v iss mån styrs av den teknik som 
används, liksom att valet av teknik påverkas av samtida sociala och kulturella för
hållanden. 
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MILJÖHISTORISK KONTEXT 

Idén om "naturvården" blev, som bekant, en allt viktigare fråga på den politiska 
dagordningen i Sverige under 1960- och 70-talen. Fram till dess hade begreppet 
naturskydd dominerat debatten, men detta ersattes nu av den betydligt vidare be
nämningen natur- och miljövård.3 Istället för att som tidigare främst försöka skydda 
vissa delar av den "ursprungliga" naturen betonades allt mer en evolutionär syn där 
den "representativa" naturen hamnade i f okus. Eftersom naturen hela tiden föränd
rades genom biologisk utveckling och mänsklig påverkan kunde den inte bevaras, 
men den kunde vårdas. Naturvårdsnämnden4 (SNN) och naturvårdslagen — vilkas 
namn var en följd av denna uppfattning — bildades 1963 respektive 1964, och under 
samma period instiftades naturvårdsenheter vid landets länsstyrelser.5 

Detta ökade engagemang för natur och miljö hängde intimt samman med kunska
pen och medvetenheten om de växande problem som förknippades med människans 
inverkan på naturen. År 1972 publicerade exempelvis Romklubben sin larmrapport 
The Limits to Growth och FN arrangerade sin första miljökonferens, Only one Earth, 
vilken hölls i Stockholm samma år. Insikten om de nationella såväl som de interna
tionella miljöproblemen började växa fram, inte minst genom mediernas försorg.6 

Men engagemanget var också förknippat med en natursyn som tillkännagav möjlig
heten av rationella lösningar på de uppkomna problemen. Dessa lösningar skulle nås 
med mer faktakunskap, ökad planering och bättre kontroll och styrning av natur
miljön; verksamheter som nu ansågs möjliga och viktiga att bedriva inom ramen för 
den svenska välfärdsstaten.7 

Naturvård i sig är inte någon exakt vetenskap, det är snarare ett fält som konstitu
eras genom olika tekniker för att vårda naturen. Men som byrådirektören vid SNV 
Lars-Erik Esping skriver i boken Hotet mot miljön (1968): 

så vitt möjligt bör samhällets åtgärder på detta område alltid vara grundade på ett naturve
tenskapligt faktaunderlag, på kännedom om terrängformerna och deras geologi, på de bo
taniska och zoologiska förhållandena och deras skyddsvärde eller sätt att reagera för in
grepp av olika slag.8 

I Sverige, liksom i m ånga andra länder, framstod här ekologin med sitt helhetsper
spektiv på naturen allt mer som den visare, som på vetenskaplig grund skulle styra 
samhällets rationella nyttjande av naturen mot en hållbarare utveckling.9 Detta för
hållande antyddes redan av 1960 års naturresursutredning i betänkandet Naturen och 
samhället (1962)10, men accentuerades än kraftigare av naturresursutredningen 
1964, som menade att: 

Hur naturen påverkas av olika mänskliga ingrepp är väsentligen ett ekologiskt problem. 
För att klarlägga ingreppens mångskiftande följder, långtgående och högst påtagliga eller 
mera subtila, är det ej tillräckligt med en till dessa faser specialiserad forskning. En mera 
vittsyftande ekologisk forskning är erforderlig, innefattande också rent grundforsknings-
mässiga moment.11 

Tron på ekologin tog sig en mängd olika uttryck, bland annat genom grundandet av 
SNV och dess forskningsnämnd, år 1967.12 Förutom förvaltning av naturvärden och 
allmänt miljöskydd var verkets uppgift att leda och främja en rationell, målinriktad 
och tillämpad naturvårdsforskning.13 Forskningsnämnden kom att anslå pengar till 
olika typer av ekologisk forskning, t.ex. till inrättandet av forsknmgsstationen på 
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Grimsö 1970-71, men även till en mängd forskningsprogram på landets universitet. 
På motsvarande sätt inriktade sig Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) på 
ekologisk forskning sedan en speciell Ekologikommitté tillsattes i N FR.s regi. Man 
kan också säga att ekologin i hög grad blev en politisk fråga. I propositionen 
"Hushållning med mark och vatten" (1971) påpekades att den fysiska planeringen 
skulle bygga på ekologiska avvägningar, och i ett retoriskt beslut 1972 slog riksda
gen fast att en "ekologisk grundsyn" skulle vara utgångspunkten för all hantering av 
Sveriges mark och vatten.14 

Genom denna process riktades den vetenskapliga ljuskäglan mot ekologin, och 
anslag för tillämpad forskning blev allt mer tillgängliga, förutsatt att forskarna 
kunde modifiera sina uppgifter till det nya miljöparadigmet.15 Enligt vetenskapsteo
retikern Thomas Söderqvist ledde detta förhållande till att många ansökningar för 
traditionell ekologisk grundforskning allt mer vinklades för att passa SNV: s intres
sen. "From now on, a man proclaiming 'I'm an ecologist' had better opportunities 
when applying for environmental research money, than one proclaiming 'I'm a 
botanist', or, 'I'm a zoologist'".16 Ekologerna skulle så att säga bli den förenande 
länken mellan miljön och den statliga myndigheten SNV. Ekologerna blev "naturens 
talesmän", SNV blev "naturens ombudsmän".17 

VlNDELÄLVEN OCH TVÄRVETENSKAPENS MÖJLIGHETER 

Ett viktigt led i 1960-talets miljöforskningsarbete ansågs vara att inventera och 
kartlägga landets naturresurser, för att långsiktigt kunna planera verksamheter och 
större ingrepp. Ett av naturvårdsverkets syften var just "att leda arbetet med att 
planmässigt inventera och välja ut naturområden som bör avsättas särskilt".18 Detta 
uppdrag, idén om att utföra "fysiska riksplaneringar", var ett viktigt skäl till att ver
ket och dess forskningsnämnd beslöt att anslå pengar till VINA-projektet. 

Orsaken till att just Vindelälvsområdet — förutom nationalparkerna — ansågs 
passande för en dylik fältstudie var tvivelsutan regeringsbeslutet från 1970, då älven, 
efter en omfattande debatt som böljade under hela 1960-talet, undantogs från vat
tenkraftsutbyggnad. Av stor betydelse för detta historiska beslut, då en bevarande
opinion för första gången lyckades avstyra ett av Vattenfall förberett utbyggnads
projekt, var Vindelälvens naturvärden — men även dess forskningsvärden.19 Det 12 
650 km2 stora nederbördsområdet förväntades nu bli förhållandevis oexploaterat 
under en överskådlig framtid. Som ekologen Arne Lindroth formulerade det i en 
artikel om VINA till Väster bottens-kur ir en 1972: 

Många naturinventeringar i Norrland har utförts som någon sorts dokumenterande besikt
ningar av dödsdömda områden innan grävskoporna släppts lös. Så inte här. Tvärtom, det 
gällde att konstatera: hur ser en norrländsk storälv ut idag, en älv som kan väntas bli orörd 
och där vi över ett stort område kan följa vad som händer med naturen om den lämnas mer 
eller mindre åt sig själv, där det kan löna sig att i närheten av et t universitet planera lång
siktig naturvetenskaplig forskning.20 

Besluten om att bevara Vindelälven liksom att påbörja VINA-projektet hade före
gåtts av en rad forskningsinsatser, som även de hade bekostats av SNV.21 Ett av de 
större var projektet "Botanisk sammanställning av vattenområden i Nordsverige", 
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som inleddes 1967, och där botanikern Hugo Sjörs tillsammans med medarbetare 
speciellt hade undersökt forsknings värdena i området. Sjörs' slutsats, som publice
rades i skriften Botaniska och allmänekologiska skyddsvärden vid de outbyggda 
stor älv ama i övre Norrland (1969), var tämligen entydig: bevara de sista älvarna ur 
forskningssynpunkt.221 sammanfattningen till rapporten, vars egentliga syfte var att 
tjäna som utgångspunkt för vidare forskning, skriver Sjörs: 

I den förenade Vindelälven fortsätter den regionala gradienten nedströms med successiv 
övergång till de helt annorlunda strandtyper som man möter under den forna högsta kust
linjen. Här finns ofantligt mycket att studera, ännu präglat av den opåverkade vatten
ståndsgång, som är förutsättningen för älven som naturlig vegetationsmiljö.23 

Vindelälvsområdet var också vetenskapligt intressant, eftersom det var ett växtgeo-
grafiskt övergångsområde mellan skogsland och fjäll. Dessa argument framfördes 
vid en forskarkonferens i september 1969, och därefter i en skrivelse till reger
ingen.24 

Men det fanns också en annan poäng med att studera Vindelälven, en poäng som 
inte bara hade att göra med dess egna förutsättningar, nämligen möjligheten av att 
göra komparativa studier mellan naturliga älvområden och älvområden som utsatts 
för storskaliga, tekniska ingrepp. Detta påpekades av forskarna Jim Lundqvist och 
Gunnar Wistrand i ett avsnitt i Sjörs' ovan nämnda rapport. 

Framför allt från geomorfologiskt håll har framhållits vilka stora forskningsmöjligheter 
som ligger i existensen av reglerade och oreglerade älvar inom näraliggande områden. [—] 
Inom biologin har en sådan arbetsmetod ännu knappast provats.25 

För ett sådant ändamål passade den näraliggande Umeälven, som blev kraftigt regle
rad under 1950- och 1960-talen, utmärkt, eftersom Vindelälvens och Umeälvens 
geografiska läge och utsträckning i stort påminde om varandra.26 

En dylik forskning borde dock inte bedrivas traditionellt, utan helst med en tvär
vetenskaplig ansats. Att verka för samarbete mellan forskare från olika ämnen var 
något som kraftigt lyftes fram i Sjörs' rapport: 

En viss benägenhet för isolerade insatser och kvardröjande brist på vilja till verkligt intimt 
samarbete var särskilt förr inte ovanliga naturforskaregenheter. Mycket sker emellertid i 
våra dagar som på lång sikt befrämjar vetenskaplig laganda. Man kan hoppas att själva 
samarbetet mellan forskare med olika specialområden i framt iden skall leda till resultat av 
hittills knappast uppnåelig typ. Hopkoppling av mycket olika moment kan leda till ett 
syntetiskt arbets- och tänkesätt och till sist till ett behärskande av den totala miljön och inte 
bara enstaka delföreteelser. Det vore dåraktigt att fortsätta att beröva den integrerade 
ekologin dess bästa arbetsobjekt, dit de fritt rinnande ännu oförorenade norrlandsvattnen 
måste räknas,27 

Dessa argument om Vindelälvens värden och betydelsen av vetenskapligt samarbete 
hörsammades av SN V, som började grunna på det nya forskningsprogram som se
dermera skulle mynna ut i VINA-projektet vid Umeå universitet. Att tillfredsställa 
några av samhällets miljöintressen och samtidigt gynna den internt vetenskapliga 
och metodologiska utvecklingen, såväl vid Umeå universitet som i ett nationellt 
perspektiv, var betydelsefulla uppgifter. För Umeås del skulle det kunna utgöra en 
bas för grundforskning och intimt samarbete mellan de relativt nyinrättade avdel
ningarna för ekologisk zoologi och ekologisk botanik (grundade 1966 respektive 
1967) inom institutionen för biologi vid Umeå universitet.28 Avdelningen för ekolo
gisk zoologi var för övrigt den första i Sverige. 
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Men som vi skall se fanns även ett starkt nationellt önskemål av att anpassa 
miljörelaterat inventeringsarbete till den nya ADB-tekniken, och även denna 
handske skulle plockas upp av det nya projektet. 

KONSTITUERINGEN AV VINA-GRUPPEN 

I juni 1970 tillsatte forskningsnämnden vid SNV den så kallade "Arbetsgruppen för 
forskning vid Vindelälven och i nationalparker".29 Som gruppens ordförande valdes 
Arne Lindroth (1910-85). Lindroth var sedan 1966 professor vid avdelningen för 
ekologisk zoologi och prefekt för institutionen för biologi på Umeå universitet. Han 
var en välkänd zoolog inom naturvårdsbranschen och hade tidigare varit anställd vid 
Bergeforsbolaget för att utreda konsekvenserna av utbyggnaden av Indalsälven och 
sedan 1959 inom Vattenfall. Han hade även arbetat med tidskrifter som Vattenhy
gien och Svensk fiskeritidskrift. Lindroth kom att bli VIN A-projektets ledare och 
förgrundsgestalt.30 

En första träff mellan denna grupp och SNV:s forskningsnämnd ägde rum den 16 
september 1970.31 Idéer om gruppens uppgifter och inriktning för ett framtida forsk
ningsarbete diskuterades och skisserades, bland annat att kunskapen om områdena 
borde inventeras, att Vindelälven och nationalparkerna var lika viktiga forsknings
objekt som gemensamt borde utforskas, att denna forskning borde bedrivas tvärve
tenskapligt och ekologiskt (helst geomorfologiskt, botaniskt, zoologiskt och även 
kulturhistoriskt), och att forskningen skulle kunna inledas i Vindeln. Ett krav om att 
projektet skulle integreras med den pågående datautvecklingen fördes fram av 
forskningsnämnden; att den så kallade Biodata-gruppen vid Naturhistoriska riksmu
seet skulle nyttja Vindelälvssystemet som "modellområde".32 

Detta möte följdes upp med ett andra möte den 
9 december, då en övergripande presentation av 
de för ändamålet intressanta forskningsområdena 
inom geomorfologi, botanik och zoologi lades 
fram. Det gjordes nu klart att Biodata-gruppen 
skulle medverka i projektet, och ett första under
sökningsprogram för sommaren 1971 ställdes 
upp. Mötet avslutades med ett beslut om att en 
forskningsansökan skulle sammanställas och 
inlämnas till SNV. Från och med nu kom pro
jektet att officiellt gå under beteckningen VINA, 
ett begrepp som dels var en förkortning av 
"Vindelälven och NAtionalparkerna", dels för 
det latinska namnet för norrlandsviol, Viola 
montaNA, en blomma som kom att fungera som 
projektets logotyp.33 

Norrlandsviolen Viola montana 
fungerade som logo för VINA-
projektet. Lindroth & Lundqvist 
(1974). 
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Utifrån den sparade kor
respondens som föreligger 
kan man anta att idén om 
projektet snabbt vann gehör i 
det svenska forskarsamhället. 
Den dåvarande intendenten 
vid Naturhistoriska museet i 
Göteborg, Henrik W. Wald-
én, meddelade snart att han 
och museet ställde sig bakom 
den framtida inventerings
verksamheten och att man 
var villig att inleda ett visst 
samarbete, "i vad mån vi kan 
ställa resurser till förfog
ande".34 Även den rutinerade 
zoologen Sven Gaunitz (d.ä.) 
var intresserad av att bidra 
med hjälp som specialist 
inom projektet, om behov 
fanns.35 

Planeringsgruppen fortsat
te att arbeta och den 2 mars 
1971 inkom VINA-projek-
tets ansökan "Inventering av 
V indelälvsområdet" till 
SN V : s forskningsnämnd, 
med Lindroths underskrift.36 

I forskningsgruppen som 
uppgavs ingick, förutom 
Lindroth själv, geovetaren 
Martin Markgren, zoologen 
Anders Göthberg, samt ett 
antal fältarbetare och speci
alister. Den sökta summan 
för det första budgetåret 
1971-72, under vilket forsk
ningen endast skulle kon
centreras till Vindelälvs-
området, uppgick till 200 
395 kronor. Lindroth betonar 
här att forskningen i allt 
väsentligt skall bestå av 
inventeringsarbete, inte "pro
blemforskning i annan men
ing än den att metodproblem 
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Förutom Vindelälvens nederbördsområde skulle 
VIN A-projektet undersöka samtliga av Sveriges 
nationalparker, som vid denna tid var sexton till 
antalet. Lindroth & Lundqvist (1974). 
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måste lösas för en effektiv inriktning på fortsatta undersökningar i området."37 

Även botanikern Jim Lundqvist från Uppsala anslöts snart till VIN A-projektets 
forskargrupp, men inte för att vara med och söka pengar. Lundqvist hade en månad 
tidigare lämnat in en egen ansökan till SN V, för att kunna fullfölja det redan påbör
jade projektet "Botanisk forskning i norra Sveriges vattenområden", men ämnade på 
detta sätt knyta sin verksamhet till Lindroths grupp och inleda ett vetenskapligt 
samarbete.38 Detta drag visade sig mer lyckat för Lundqvist än för VIN A-projektet; 
endast Lundqvists ansökan beviljades nämligen i sin helhet.39 VINA fick snopet nöja 
sig med mindre än hälften av det sökta beloppet.40 

Starten för det stora forskningsprojektet blev alltså inte så lyckad som väntat, vil
ket Lindroth besviket konstaterade i ett brev till VINA-gruppens ledamöter. Men det 
var inte tal om att ge upp planerna, bara att revidera dem. "Om vi anser att vettig 
insats kan göras under dessa förhållanden (vilket jag menar) måste ambitionsnivån 
bli en annan och lägre."41 Exempelvis räckte inte pengarna till för att ta in behövlig 
hjälp från specialisterna Gaunitz och Waldén. Dylika experter fick alltså ställas 
utanför till en början42 Vid VINA-gruppens möte den 11 maj 1971 framhöll Lind
roth att endast två alternativ fanns att välja mellan till en början: antingen bibehölls 
den regionala utspridningen i sin helhet och inventeringen gjordes ytlig, eller så 
minskades antalet planerade undersökningslokaler och tyngdpunkten lades istället 
på metodfrågor. Resultatet av den följande debatten blev att forskningen i första 
hand skulle koncentreras till intensivstudier i ett par områden, men att mer extensiva 
undersökningar också kunde utföras så långt de ekonomiska resurserna medgav. 
Dock betonades det att en integrerad tvärvetenskaplig inventering trots allt skulle 
göras.43 Sommaren närmade sig och arbetet kunde börja. 

NATUREN SOM DATOR OCH NATUREN I DATORN 

Att vetenskapligt inventera så vidsträckta arealer som hela Vindelälvsområdet och 
alla landets nationalparker, och därefter sammanställa det insamlade materialet var 
naturligtvis en enormt omfattande uppgift. De traditionella inventeringsteknikerna 
upplevdes också som alltför bristfälliga, varför en lika viktig målsättning för VINA-
projektet var att pröva och utveckla nya fältmetoder för att kvantitativt kunna be
driva sådant arbete. Det ansågs särskilt relevant att provtagningarna, bearbetning
arna och analysmetoderna gjordes enhetliga, för att resultat från olika undersök
ningar och år skulle vara möjliga att jämföra, och därmed kunna säga något om 
eventuella miljöförändringar. 

Här är det emellertid värt att stanna upp ett ögonblick och betänka vilka möjlig
heter som fanns att tillgå, beträffande tekniker och instrument, samt vilka 
"strukturella determinanter" som påverkade och i viss mån styrde detta val.44 Låt oss 
vidga analysen och betrakta frågeställningen ur ett större historiskt perspektiv. Det 
är givetvis oomtvistat att de vetenskapliga instrumenten, forskarnas verktyg, är en 
självklar och viktig koppling mellan tekniken och naturvetenskapen. Styrkan i sam
bandet mellan instrumentteknisk och naturvetenskaplig utveckling är dock en mer 
kontroversiell fråga på den teknikhistoriska dagordningen. Kan det eventuellt vara 
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så att den tekniska utvecklingen — materialiserad i form av nya instrument — i 
själva verket styrt mycket av vetenskapligt nytänkande? 

En av dem som hävdar detta är vetenskapshistorikern Derek J. de Solla Price — 
en av de ledande teoretikerna inom kvantitativa "science studies" — vilken exem
pelvis menar att fysikens teoretiska utveckling ofta varit en följd av tekniska fram
steg. Först har instrument som teleskop, luftpumpar och bubbelkammare utvecklats. 
Därefter har vetenskapsmännen ställt sig frågan hur dessa nya instrument kan ut
nyttjas för att inhämta ny kunskap om naturen.45 Liknade resonemang har förts av 
teknikhistorikern Svante Lindqvist, som fört frågan ett steg vidare. Om avgörande 
framsteg i den vetenskapliga teoriutvecklingen i många fall kan kopplas till instru
menttekniska nyheter, kan då inte de senare ses som en följd av den allmänna tek
niska utvecklingen?46 

Vad gäller de nya inventeringsteknikerna inom VIN A-projektet ligger Lindqvists 
hypotes nära till hands som tolkningsmodell. Det är numera väl känt att det fanns ett 
nära samband mellan den allmänna datautvecklingen och den moderna ekologin, 
både på ett symboliskt plan och på ett konkret plan. På det symboliska planet är 
nyckelbegreppen energi, fält, flöden och system; formuleringar hämtade från termo
dynamikens terminologi. Redan 1935 införde Oxfordbotanisten Arthur George 
Tansley (1871-1955) begreppet ekosystem för att "befria" ekologin från det gamla 
organiska filosofiska tänkandet och framställa den mer mekanistisk och 
"vetenskaplig".47 Detta ekosystem styrdes av de termodynamiska lagarna. System
ekologins genombrott kom emellertid först på 1960-talet i och med 
"ekoteknokraten" Howard T. Odum, vilken lade fram en enhetsteori där såväl den 
organiska som den oorganiska naturen beskrevs i matematiska modeller likt ett gi
gantiskt, datoriserat energisystem. "Organismerna blev bara kopplingsstationer ut
efter kretsarna", förklarar miljöhistorikern Donald Worster. "Åt en tidsålder som 
också konstruerade datorer och använde cybernetikens jargong gav han [Odum] en 
passande bild av jorden som en väldig elektronisk apparat."48 Det är i samman
hanget belysande att studera de figurer som kom att användas i de sy stemekologiska 
läroböckerna; de påminner i hög utsträckning om regelrätta flödesscheman för elekt
riska kretsar.49 Naturen tycktes "fungera" som en dator. 

Således kan man säga att de nya datamaskinerna var en viktig inspirationskälla 
för att tillhandahålla modeller för det systemekologiska teoribyggandet (även om 
VINA i första hand inte kom att bli ett ekosystemprojekt i den na bemärkelse). Men 
under 1960-talet fanns datorerna även tillgängliga för att tas i b ruk som presumtiva 
instrument i den ekologiska forskningen. Efter en långsam men säker utveckling och 
etablering av tekniken under efterkrigstiden, via matematikmaskinnämndens och 
databearbetningskommitténs verksamheter och utredningar, började nu dataåldern 
göra sig påmind inom svenska universitet och myndigheter.50 Frågan var bara vad 
man skulle kunna använda denna nya teknik till? Svaret blev, bland annat, ADB-
teknik kopplad till administration av insamling av fältdata. Naturen skulle bildligt 
talat även in i datorn, men för denna teknikutveckling krävdes ny kompetens.51 
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ADB OCH BIOLOGISKA INVENTERINGSNORMER 

Ett betydelsefullt förarbete till denna administrativa databehandling hade utförts av 
den tidigare nämnda Biodata-gruppen, som var stationerad vid Naturhistoriska riks
museet. Bildandet av Biodata-gruppen kan sägas ha varit ett resultat av 1964 års 
naturresursutredning, i vilken museet föreslogs bli rikscentrum för en organiserad 
naturvårdsdokumentation. I det betänkande som avgavs av utredningen påtalades 
särskilt vikten av att systematisera den ständigt växande informationen på ett ratio
nellt sätt. "Nya vägar med utnyttjande av modern data- och dokumentationsteknik 
synes därför böra bli prövade."52 Sedan 1969 hade Biodata-gruppen också arbetat 
med metodfrågor i samband med miljötyps- och vegetationskartering, samt frågor 
rörande arkivering och informationsbehandling kopplat till dataanvändning. Ett 
parallellt led i denna verksamhet var det av naturvårdsverket initierade BIN-projek-
tet från 1969 (Biologiska Inventerings Normer), vars uppgift var att ge riktlinjer för 
insamlandet av biologiska data.53 

Förhållandet mellan ADB-teknik och inventeringsnormer upplevdes dock långt 
ifrån tillfredsställande i Sverige vid denna tid, perspektivet var nytt och integre
ringen gick trögt i förhållande till andra länder. Forskningen i vissa länder i Mellan
europa hade här "avancerat ett gott stycke före Sverige", som Jim Lundqvist skriver 
i en understreckare i Svenska Dagbladet den 20 april 1971.54 Och än längre hade 
man halkat efter dataålderns föregångsland USA, dit representanter från Statskonto
ret skickades på studieresa under vintern 1971. Statskontoret var särskilt intresserat 
av att ta lärdom från USA: s motsvarighet till SN V (Environmental Protection 
Agency) och andra myndigheter. Men man besökte även företag och forskningsin
stitutioner, och tog i samband med detta tillfallet i akt att intervjua bemärkta ekolo
ger som Barry Commoner och Howard T. Odum. Det samlade intrycket var att 
USA:s verksamhet på informationsbehandlings- och miljöområdet var mycket om
fattande, särskilt vid Smithsonian Institute i Washington. Ett flertal olika datasystem 
var redan i drift, t.ex. SELGEM (SELF GEnerating Master), som bland annat be
handlade biologiska och geologiska data för museets räkning.55 Statskontorets enga
gemang i denna fråga var ett uppdrag från Miljökontrollutredningen (MKU), som i 
sin tur hade tillsatts av Jordbruksdepartementet 1969 för att utreda hur informations
system inom miljövården på bästa sätt skulle utarbetas.56 

För att få ett grepp om vad som skedde på denna front i Sverige arrangerade SNV 
konferensen "ADB och biologiska inventeringsnormer" 1972, i v ilken närmare 200 
forskare från Sverige, Norge och Finland deltog.57 I inledningsanförandet konstate
rade verkets dåvarande forskningschef, tillika ledamot av MKU, Lennart Hannerz: 

När det gäller metodfrågorna återstår många problem att lösa vid anpassningen till ADB-
rutiner. Vi kan väl säga att våra metoder för kvantitativ observation av växt- och djurvärl
den ännu är osäkra och bristfälliga. Problemen finns för den akvatiska miljön men de torde 
vara mera accentuerade när det gäller den terrestra miljön.58 

Om dessa problem skulle konferensen handla, men studerar man de bidrag som av 
olika forskare presenterades vid denna sammankomst får man intrycket av att de till 
största del behandlar den senare delen av konferensens tema, dvs. inventeringsnor
merna. Detta var ett bekant begrepp — i praktiken nyttjat ända sedan Linnés tid — 
medan användandet av ADB fortfarande var något främmande. Lars Österdahl, som 
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själv deltog med ett bidrag, konstaterar i et t brev till Hannerz efter konferensen att 
"en mycket stor del av deltagarna" överhuvudtaget inte förstod poängen med att 
använda ADB-metoder i praktiskt inventeringsarbete.59 Kanske hade det heller inte 
bara med bristande förståelse att göra, utan även med ett svalt intresse för den nya 
tekniken? 

En av konferensdeltagarna, fil. kand. Jan Dahlin, var däremot särdeles positiv till 
ADB och datorer. Han deltog nämligen som representant för IBM — ett företag som 
genom marknadsföring och hård lobbyverksamhet starkt hade integrerats i det 
svenska datahanteringsutvecklandet under 1950- och 60-talen.60 Dahlin höll ett före
drag om databasbehandlingssystem, och försäkrade att denna teknik var vetenska
pens och det moderna samhällets framtid. Utvecklingstendenserna pekade på tre 
"goda" saker: databehandlingen kommer att bli mindre kostsam, kunskaperna om 
databehandlingen som verktyg ökar, och datorerna blir allt mer avancerade. "Det 
betyder att på allt fler och fler områden blir det på grund av de här tre tendenserna 
lönsamt eller praktiskt att använda databaser."61 

Föredraget, som bar tydliga drag av "teknologisk determinism", avslutades på ett 
starkt sätt genom uppvisandet av en bild på en enorm databas, som visade sig täcka 
information om alla tänkbara områden inom samhället.62 Dahlins kommentar till 
denna bild, i vilken han delar in samhället i antingen "computropians" eller 
"computopians", förtjänar att återges i sin helhet:63 

En del människor reagerar mot den här bilden och tycker illa om framtidsvisionen. De tän
ker på de problem som en sådan utveckling innebär, problem av typ hur man skall skydda 
den enskilda individens intressen och hur man skall undvika att bli förvandlad till siffror i 
en datamaskin. Men andra ser den här utvecklingen som någonting positivt och de tänker i 
första hand på den stora nytta som man kan ha av centraliserad information och den stora 
nytta man kan ha av de modeller som kan ingå i en stor databas. Oavsett vilken åsikt man 
har så ger bilden ett realistiskt framtidsperspektiv på utvecklingen av databassystem.64 

Alltså, vid 1970-talets början fanns ADB-tekniken att tillgå och användes också 
inom ett flertal olika områden i samhället.65 Den uppfattades som nödvändig och 
rationell, och till den borde metoderna för vetenskaplig inventering anpassas. Detta 
ansågs vara av stor betydelse för landets naturvård, men också för att Sverige skulle 
vara kapabelt att följa med i den snabba internationella samhälls- och forskningsut
vecklingen. I sin bok På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken 1946-1963 
(1992) betraktar Hans De Geer det senare motivet som något allmängiltigt för hela 
den svenska datautvecklingen. 

Datoriseringen är naturligtvis ett exempel på hur en internationellt initierad och internatio
nellt driven teknikutveckling tas emot och hanteras i d e nationella systemet [sic!]. Det gick 
inte att avböja, bara att söka länka utvecklingen i banor som var acceptabla."66 

IBM kan här sägas vara den mest betydelsefulla "sociala bäraren" av den nya tekni
ken, för att använda Charles Edquists och Olle Edqvists formulering, men i detta 
sammanhang var även SNV det.67 Att bidra till denna anpassning och att "bära" 
vidare tekniken — som synes följa Price-Lindqvists mönster — skulle komma att bli 
en av VIN A-projektets viktigaste målsättningar. 
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RUBIN-SYSTEMET OCH DEN RATIONELLA DATATEKNIKEN 

Den viktigaste enskilda inspirationskällan för VINA-projektets ADB-hantering var 
den idérike forskaren Lars Österdahl, verksam vid avdelningen för vertebratzoologi 
vid Naturhistoriska riksmuseet. Österdahl var knuten till såväl Biodata-gruppen 
(som han under vissa perioder var projektledare för) som BIN-projektet, och utar
betade mer eller mindre självständigt en metod som gick under beteckningen RU-
BIN-systemet (RUtiner för Biologiska INventeringar).68 

Tankarna på att använda datamaskinen som ett instrument i den ekologiska 
forskningen hade påbörjats av Österdahl 1967 vid forskningsstationen i Rickleå, 
med avsikten att skapa en databank för biologiskt grundmaterial som skulle utgöra 
ett komplement till den väderleksdatabank som redan fanns upprättad där.69 Idén var 
att denna biologiska databank borde vara mycket omfattande; systemet skulle vara 
preparerat för "input" från fältundersökningar, såväl som från böcker och andra 
samlingar: data från direkta inventeringar; data från biologiska fältundersökningar, 
utförda utan avsikt att inventera; data av tillfällig typ (t.ex. amatörobservationer och 
andra icke systematiska fynd); uppgifter ur litteratur och uppgifter från samlingar.70 

För att detta skulle vara möjligt att genomföra i praktiken krävdes, enligt Öster
dahl, en långt gången standardisering av grunddata, dvs. enhetliga principer för 
angivande av tidpunkt då fyndet görs, geografisk plats, art, metodik etc. Det var 
också viktigt att fältrutinerna var enkla och så praktiska som möjligt att utföra. Dock 
ansågs det viktigt att arbetet inte blev för stelt och "tayloristiskt"; programmet borde 
vara så pass flexibelt utformat att även ekologiska data som egentligen inte hörde till 
undersökningen ifråga kunde slinka med i rutinerna och därigenom göra program
met mer lockande att använda. Österdahl menade: "För att ge motivation t.ex. för 
den ekologiskt inriktade biologen att använda systemet, måste systemet ge honom 
någon form av 'backfeed' — han måste själv ha nytta av att hans material göres 
tillgängligt för ADB."71 Intresset för att delta i denna ekologiska kompetensutveck
ling och anpassa fältforskningen till ADB-teknik var alltså ingenting som kunde tas 
för givet vid denna tid, tvärtom. Risken var att forskningen gjordes så rationell att 
den samtidigt "rationaliserade" bort mycket av den information som forskarna själva 
var intresserade av.72 

Idéerna som växte fram i R ickleå materialiserades i början på 1970-talet genom 
Österdahls, Biodata-gruppens och SNV:s försorg i det så kallade RUBIN-systemet, 
som var av något enklare form än det först planerade. Systemet baserades på speci
ellt framtagna blanketter, utifrån vilka 80-kolumniga hålkort kunde stansas. De 
femtio första kolumnerna var standardiserade, de trettio sista flexibla. Den standar
diserade information som i fält skulle anges på blanketterna var tämligen omfattande 
och speciellt kodade: korttyp, tidpunkt för observationen, artkod, lista, legitimation, 
determinatörens identitet, In cell (den samling där objektet förvaras), metod (kvan
titativ metod, insamling eller "egentlig metod", t.ex. slagfälla), geografisk kod (en
ligt rikets nät) och biotop. 

Vissa kodningar av informationen var intrikata, med en påföljande risk att upp
gifterna inte blev korrekta. Tidpunkten då observationen ägde rum skulle exempel
vis inte lämnas enligt vedertaget sätt, utan med årtal (utan hundratal), veckonummer, 
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dagnummer (t.ex. tisdag = 2), timme och minut. En än mer komplicerad procedur 
var att anpassa artkoderna så att de kunde tolkas av datorn. För detta ändamål ut
vecklades ett speciellt "artnummersystem". Biologen själv skulle använda sig av en 
förkortning av respektive arts latinska namn, t.ex. för Taraxacum vulgare skrevs 
TARA VUL på blanketten, för Poa nemoralis skrevs POA NEM. I datorn fanns 
sedan en speciell "numeriklatur" inprogrammerad, vilken förvandlade namnet till ett 
artnummer på utskriften. Här uppstod emellertid ett direkt problem, eftersom för
kortningarna av vissa arter blev identiska med varandra. Men i inledningsskedet 
sågs inte detta vara något stort bekymmer, "antalet sådana [arter] är lågt och man lär 
sig snart vilka arter som har undantagskod inom den grupp man bearbetar", skriver 
Österdahl.731 ett senare brev till Hannerz påpekade dock Österdahl att tolkningen av 
den så kallade numeriklaturen "kan komma att bli en flaskhals".74 

UHI SAMPLE TP 
IßAL PAPI M ne ILI 

f/.o.oo A.KARÖ/t M AL.H*QPI *6 TS 
LUL 

on II 

Exempel på en ifylld standardblankett enligt RUBIN-systemet, det system som 
användes i VIN A-projektet. Österdahl, Zetterberg & Andersson (1977). 

Det bestämdes att samtliga biologiska materialsammanställningar som utfördes 
inom VINA-projektet skulle dokumenteras enligt detta RUBIN-system, inget annat 
system skulle prövas. "Eftersom programmering av datorn är en flaskhals är detta en 
stor fördel", som Arne Lindroth och Jim Lundqvist skrev i VINA Rapport 1: Projekt 
"VINA " - en presentation,15 Enligt projektdeltagaren Lundqvist hade inventeringar 
för datorbaserad redovisning aldrig tidigare genomförts på detta sätt i Sverige.76 

Genom att vara ett försöksprojekt för RUBIN-systemet skulle VINA därmed bli ett 
unikt och mycket innovativt projekt. Det skall emellertid betonas att många andra 
projekt med uppgift att integrera ADB i naturvårdsforskning pågick under denna tid, 
dock inga "ekologiska" av VINA:s typ. 

För ändamålet knöts en mindre stab av statistiker, programmerare och stansope
ratörer till verksamheten, varpå VINA blev en ganska omfattande organisation.77 De 
upptryckta blanketterna skulle först fyllas i av forskarna i sa mband med deras fält
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forskning, uppgifterna skulle sedan stansas in på hålkort och dessa köras genom 
universitetets (än så länge enda) dator, som var programmerad enligt RUBIN-syste-
met. Där kunde informationen antingen skrivas ut med maskinskriven text eller 
lagras på magnetband. Datamaskinen, av det klassiska märket Control Data (CD) 
modell 3200, stod sedan 1968 placerad i datacentralen UMDAC och kunde vid 
denna tid användas kostnadsfritt av institutionerna. Maskinen, som i förhållande till 
dagens persondatorer var en koloss, var en så kallad en-användar-dator med hålkort 
som huvudsaklig inmatning (1000 kort per minut) och radskrivare (500 rader per 
minut) som utmatningsenhet. År 1972 byttes den ut mot den kraftigare varianten CD 
3300, som fungerade på samma sätt som sin föregångare.78 

Beträffande idén om "naturen i datorn" bör slutligen en viktig fråga av veten-
skapsteoretisk karaktär belysas. Trots Österdahls goda intentioner med att utföra 
"flexibla" blanketter, måste man ändå ta i beaktande att dessa trots allt var standar
diserade; blanketterna kom därmed att fungera som ett utgallrande raster mellan den 
fysiska verkligheten och forskningsresultaten. Och det var Österdahl själv som ut
ifrån ekologins oändliga valmöjligheter formulerade de specifika "frågeställningar" 
som skulle besvaras under fältforskningen, inte fältforskarna själva. På detta sätt kan 
man se hur datatekniken, och de med denna sammanhängande instrumenten (blan
ketterna, dataprogrammet och datorn), i hög utsträckning kom att styra forskningens 
inriktning och sedermera dess resultat. Vill man vara hård kan man säga att fors
karna i och med detta förvandlades till "insamlande robotar" enligt RUBIN-syste-
mets mönster; de fogades in i en ny diskurs. 

Forskningsprocessen som sådan kan ses som ett ypperligt exempel på den kun-
skapsproducerande verksamhet som vetenskapssociologen Bruno Latour kallat "the 
accumulation cycle".79 Denna cykel går sammanfattningsvis ut på att vetenskapsmän 
skickas ut i e n komplex verklighet (naturen), översätter utvalda delar av denna till 
"immutable and combinable mobiles" (tecken på de standardiserade blanketterna), 
tar med resultaten till "the centre of calculation"(universitetet), där de organiseras 
och bringas i o rdning i "centres inside the centres" (datamaskinen). Kontentan blir 
en ackumulerad samling information (t.ex. en ekologisk teori) som anses överens
stämma med verkligheten, men som i själva verket är någonting annat: ett slags 
"kunskap" som kan användas för att utöva makt och kontroll.80 

Denna modernistiska och instrumentella syn på naturen — att rationell miljövård 
kan och skall bygga på datorbaserad informationsbehandling av standardiserade data 
— förmedlas på ett tydligt sätt i Statskontorets utredning Miljövårdens informa
tionssystem, som publicerades 1973.81 Här presenteras en systemteoretisk modell 
som just säger sig beskriva förhållandet mellan samhället och naturen. I denna mo
dell utgör samhällets beslutsfattande och verkställande organ det "Styrsystem" som 
generar de "Styrimpulser" som bestämmer människans påverkan på miljön. Miljön 
utgör i denna modell "Det styrda systemet"! Det styrande systemet uppges bestå av 
två delsystem, ett beslutssystem i vid bemärkelse och ett informationssystem som 
förser beslutssystemet med beslutsunderlag. Detta informationssystem hämtar sin 
information från miljön och fungerar, enligt Statskontoret, mest fördelaktigt "genom 
att ett datorbaserat informationssystem skapas som stöd för de målstyrande aktivi
teterna i styrsystemet för miljön."82 
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DET STYRDA SYSTEMET 

Bild på statskontorets systemtänkande. Datalagrad information utgjorde här en del av 
styrsystemet som genom impulser ansågs kunna styra naturen. SOU 1973:36. 

Statskontoret förnekar förvisso inte att svårigheter med detta system kan 
uppkomma, men dessa "torde i begränsad utsträckning vara av rent teknisk 
karaktär", med andra ord vilka uppgifter som skall insamlas, vilka metoder som 
skall tillämpas för insamling, validering och reduktion av data, etc.83 Detta 
förhållande problematiseras alltså inte nämnvärt, utan Statskontoret utgår från att 
metodiken passar bra för exempelvis biologiska inventeringar av VINA:s typ. 
Ämnet omnämns för övrigt i en passus längre fram i rapporten, där det framgår att 
upprepade inventeringar kan beskriva och registrera miljöförändringar, varpå 
förändringarnas orsak kan fastställas. "Därigenom ges möjlighet att effektivt 
kontrollera miljön" — naturvårdens kärna.84 
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Statskontorets modell kan med fördel jämföras med Lars Österdahls vision om RUBIN-
systemets tillämpningspotential. Österdahl, Zetterberg & Andersson (1977). 
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DEBATTEN OM MÅLSÄTTNINGARNA 

När VIN A-projektet påbörjades sommaren 1971 gick allt hastigt tillväga. Klartecken 
från SNV kom fbrst under maj månad, och därtill kombinerat med krav på kraftig 
omstrukturering av forskningen. Någon ny nedbantad forskningsplan hann 
emellertid aldrig utformas av ledningsgruppen; Jim Lundqvist och resten av 
fältforskarna var kallade och dessa var måna om att inleda verksamheten. En hel 
fältsäsong hann därför gå, innan VINA.s nya målsättningar och egentliga 
frågeställningar började preciseras och fästas på papper, varför arbetet kändes 
svävande för många. När en ny programförklaring väl skulle utföras av 
ledningsgruppen visade det sig heller inte vara alldeles enkelt, eftersom synen på 
VINA uppenbarligen divergerade ledamöterna emellan. 

Efter vissa interndiskussioner lämnade Lindroth under vintern 1971 fram ett 
kortfattat förslag, som innehöll sex sammanfattande punkter. Den övergripande 
målsättningen innebar "Allsidig, ekologiskt integrerad naturvetenskaplig inventering 
av Vindelälvsområdet och nationalparkerna till nytta för naturvård och fysisk 
planering, endast i andra hand avsedd att avkasta resultat inom vetenskapliga 
specialdiscipliner." Eftersom detta var en "gigantisk uppgift" skulle arbetet till en 
början koncentreras till Vindelådalen. Material och data skulle vidare insamlas och 
behandlas efter speciella rutiner som skulle medge automatisk databehandling, dvs. 
enligt RUBIN-systemet.85 

Men detta utkast accepterades inte av VINA-gruppens ledamot professor Hugo 
Sjörs, som i ett brev till Lindroth skriver: 

Broder. Det är uppenbart att vi inte är riktigt av samma mening när det gäller VINA-
arbetets målsättning. Den 'kortare version' Du översänt är frånsett första satsen något 
alldeles annorlunda än det jag skrev, och för mig inte helt tillfredsställande."86 

Sjörs menade att målsättningarna fortfarande var alltför vida, som om de utgick ifrån 
att ingen kunskap om områdena existerade och som om all information som gick att 
erhålla i princip var lika viktig: 

Men nu har man faktiskt en viss om än varierande förhandskännedom om det norrländska 
älvlandskapets biota och biotoper, och en optimal arbetsmetod borde vara den som gav 
största möjliga ökning av intressanta kunskaper. Dit hör inte data av typen 'här växer 
blåbärsris' eller 'en kråka flög kl 17.25 över 64 breddgraden'. 

Sjörs skrev därefter en egen, på åtta punkter byggd, mer detaljerad målsättning, som 
han skickade ut till ledamöterna.87 

Lindroth reagerade på Sjörs' kritik och menade att han inte kunde skilja mellan 
målsättning och tillämpning i sitt eget målsättningsdokument. Lindroth skrev dock 
om sin egen plan och integrerade delar av Sjörs' synpunkter i ett nytt utkast.88 

Framför allt tillkom här formuleringar om att inventeringsarbetet skulle vara 
utgångspunkt för ny forskning och bidra till uppföljning av miljöförändringar. Dessa 
målsättningsformuleringar presenterades och diskuterades vid VINA-gruppens 
sammanträde den 18 februari 1972.89 En vecka senare antogs dokumentet per 
capsulam. 

Intentionen med VINA-projektet, så som det formulerades i den första VINA-
rapporten, blev att utföra en geomorfologisk kartläggning och floristisk/faunistisk 
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inventering, först av Vindelälvsområdet och därefter av landets samtliga sexton 
nationalparker. Inventeringen skulle vara allsidig, ekologisk och integrerad. Den 
första målsättningen med detta arbete blev att "studera modern inventeringsteknik 
speciellt kvantitativa fältmetoder med en registreringsteknik lämpad för automatisk 
databehandling och med datorbaserad redovisning." Målsättning nummer två var att 
"åstadkomma sådan beskrivning av områdenas natur att den kan utgöra underlag för 
naturvårds- och fysisk planering, för miljökontroll och för fortsatta vetenskapliga 
undersökningar"90 Med andra ord skulle metoder prövas, områdenas natur 
inventeras, material samlas in, dokumenteras, registreras och arkiveras (i bästa fall 
på Naturhistoriska riksmuseet). Därefter kunde liknande undersökningar göras om, 
för att kontrollera om förändringar på grund av mänsklig aktivitet hade skett i 
naturen. 

Projektet innebar alltså inte ekologiska studier med systemteoretisk inriktning i 
första hand, Utan snarare en form av deskriptiv och experimentell biogeografi, som 
idag framstår som ganska traditionell (om än inte teorilös, eftersom forskningen 
skulle anpassas till RUBIN-systemet). Enligt Söderqvist var det också denna 
inriktning som karaktäriserade ekologin i Umeå vid denna tidpunkt; en inriktning 
som framför allt manifesterades genom Lindroths närvaro.91 Docenten Jim 
Lundqvist, som tillsammans med Lindroth hade huvudansvar för projektet (som 
ledare för forskningsgruppen), var för övrigt en utpräglad botaniker och inte någon 
ekolog i egentlig mening. 

Det biogeografiska-ekologiska perspektivet framstod dock som synnerligen 
viktigt ur milj ovetenskaplig synpunkt. I en artikel, publicerad i SNV:s publikation 
Diagnos: Aktuella ämnesområden inom miljöforskningen (1974) skriver Lindroth, 
att skälet för naturinventering främst är att fa kunskap om naturförhållanden, före 
och efter ingrepp, som kan fungera som underlag för naturvårdsadministrationens 
ställningstaganden. Ett bärande begrepp i sammanhanget är "dokumentation".92 

Det är dock samtidigt möjligt att betrakta VINA som ett ekologiprojekt bland 
andra i Sverige, projekt som inleddes omkring 1970 och syftade till att beskriva 
storskaliga ekosystem. Liksom forskningsprogrammen "Barrskogslandskapets 
ekologi", "Energiflödet i Östersjöns ekosystem" och "Ekosystem i rinnande vatten" 
var även VINA-projektet tvärvetenskapligt och interdisciplinärt; allt enligt 
amerikanskt mönster.93 Denna form av ekologisk vetenskap fick stor nationell 
betydelse. "Within a few years", skriver Söderqvist, "ecosystem research activities 
had grown from local initiatives by groups of fourth generation ecologists to be the 
flagship of national ecology policy."94 Men ambitionen med VINA-projektet var 
inte att konstruera konceptuella, kvantitativa modeller över flödet av energi och 
materia i ekosystemen. Förslag på sådana ansatser fördes förvisso fram i samband 
med den tidiga formuleringen av projektet, men betraktades generellt med "skeptiskt 
intresse".95 Målet var, som framgått, främst att beskriva geomorfologin och växt-
och djursamhällenas sammansättningar. Först därefter var det på sin plats att göra 
komparativa, integrerade analyser och i förlängningen beskriva områdenas totala 
ekologi. 

De direkta frågeställningar som ställdes upp beträffande VINA-projektets så 
kallade "heltäckande inventeringar" var: Vilka klassificeringar lämpar sig bäst när 
stora material kräver databehandling och kodifiering? Vilket flygbildsmaterial 

116 



lämpar sig bäst för karteringar? Vilken fältkontroll erfordras och hur skall den 
bedrivas? Angående de "dokumenterande inventeringarna", vars syfte var att ge 
underlag för miljökontroll, uppställdes följande uppgifter: Att testa enkla 
kvantitativa fältmetoder för biologiska variabler och deras tillförlitlighet; att studera 
naturföreteelsers småvågiga variation i rummet, samt att undersöka 
naturföreteelsernas variation i tiden (inom dygn, inom år och mellan år).96 

VINA-PROJEKTETS "GENOMFÖRANDE" 

I maj 1971 inleddes VIN A-projektets forskning i Vindelälvsområdet, närmare 
bestämt i trakten kring den gamla skogsskolan vid Bergnäs, sedermera Umeå 
universitets kursgård i Kronlund. Att verksamheten var så geografiskt begränsad till 
en början berodde som nämnts på att de ekonomiska resurserna i detta skede blev 
betydligt mindre än vad Lindroth hade förväntat sig.97 Fram till september bedrevs 
här geomorfologisk kartering, jordprovsanalys, vegetationskartering och zoologiska 
fältarbeten, samt utprovning av fåltmetoder, i tre stycken 3 km stora provområden. 
Dessa undersökningar upprepades året därpå, för att vissa mellanårsvariationer 
skulle kunna undersökas. 

Detta småskaliga arbete fann Lindroth naturligtvis långt ifrån tillfredsställande, 
även om forskningen bedrevs så intensivt som det bara var möjligt. Resultatet var 
också att "avsevärda organisatoriska svårigheter" hade uppstått, dels på grund av det 
sena beskedet om ekonomiska resurser, vilket ledde till snabb omstrukturering av 
planerna, dels på grund av brist på adekvat personal, såväl vetenskaplig som teknisk. 
Lindroths bestämda mening var att SNV behövde strama upp sin verksamhet och 
framgent ge snabbare besked om resurstilldelningen, för att VINA:s planering skulle 
kunna underlättas.98 

VINA-gruppens ansökan om forskningsbidrag för 1972-73 föll dock i god jord. 
Hela 396 763 kr tilldelades, vilket möjliggjorde en fortsatt utveckling av projektet. 
Bland annat anställdes ny personal.99 Samtidigt beviljades Biodata-gruppen 
ytterligare 150 000 kr i forskningsanslag, och från den 1 juli 1972 knöts dess 
verksamhet än hårdare till VINA. I ett handskrivet dokument med titeln "Förslag 
efter diskussion mellan Biodata-Vina gruppen" slås fast att Biodata-gruppen från 
och med nu huvudsakligen skall lokaliseras i Umeå (om än formellt till Riksmuseet), 
och att båda forskningsgrupperna skall ha Lindroth som gemensam ledare, men att 
projektens budgetar bör hållas separata.100 

Den geomorfologiska och botaniska undersökningen utökades sålunda kraftigt till 
16 st 25 km2 stora provytor längs hela Vindelälvsområdet (systematiskt utlagda i 
rikets nät), vilka översiktligt undersöktes med flygbildstolkning och markkontroll. 
Inom var och en av dessa storrutor utvaldes ytterligare fyra hektarrutor, där 
vegetationen och det terrestra djurlivet analyserades mer detaljerat. För att studera 
akvatiska evertebrater började man dessutom utföra inventeringar i 15 
älvselsprofiler längs Vindelälven och Laisälven under denna period. Inom samtliga 
delprojekt ifylldes RUBIN-systemets blanketter.101 
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Vindelälvens nederbördsområde, det enda 
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NYA DIREKTIV FRÅN SNV 

Arbetet under 1971-1973 karaktäriserades således av traditionellt 
inventeringsarbete, i enlighet med projektledaren Lindroths grundintentioner och 
med Österdahls blankettmetod. Men under 1974 förändrades arbetet drastiskt till att 
så gott som helt inriktas mot metodtester. Detta blev ett starkt uttalat önskemål från 
SNV:s forskningsnämnd, där Jan Nilsson nu gick i spe tsen. Enligt Nilsson höll den 
traditionella kartläggningen och "inventeringsforskningen" inte riktigt måttet, 
varken för det som skulle kunna kallas naturvårdsforskning eller ekologisk 
vetenskap. Kraven på en förändring av VINA hade diskuterats inom SNV vid olika 
tillfällen (delvis i samband med SOU 1971:75 och den motsvarande propositionen 
1972:111 Hushållning med mark och vatten), men redovisades offentligt av Nilsson 
under 1973. 

Nilsson sammanställde ett dokument för att peka ut riktlinjerna för VINA-
projektets omplanering. I inledningen till denna text meddelar Nilsson: 

I o lika sammanhang har påpekats att målsättningen [VINA:s] är för vid, för att den skall 
kunna fullföljas med de medel, som disponeras inom projektet. Vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 juni 1973 beslöts därför, att ett mer konkret programförslag skulle 
utarbetas."102 

Ett av huvudkraven, som tidigare hade framförts, var att VINA än starkare borde 
sammanlänkas med Biodata-gruppen och BIN-projektet. Nilsson menade att det 
arbete som skulle utföras av de av SNV bekostade projekten kunde sammanföras till 
tre kategorier: samhällsplanering (metodik för att möjliggöra optimal hushållning 
med naturresurserna), miljöövervakning (metoder för att visa på miljöförändringar i 
samband med mänsklig påverkan på naturen), datahantering och regionala 
inventeringar. Bland dessa kategorier hörde VINA än så länge främst hemma i den 
sistnämnda, och detta var nu "i princip inte forskningsnämndens uppgift".103 

Databehandlingen i sig var dock synnerligen viktig: "I framtiden torde det material, 
som kommer att finnas lagrat i olika typer av databanker (som primärdata eller 
delvis aggregerade data), få en allt större roll", understryker Nilsson. 

Nilssons förslag på hur det fortsatta arbetet skulle bedrivas beskrevs genom 
följande steg: 

•Genomgång av hittills tillämpad inventerings- och klassificerings och 
redovisningsteknik. 
•En intellektuell utvärdering av vilka parametrar, som kan förväntas lämna den 
största informationen. 
•Analys om huruvida en viss parameter kan användas för att dra slutsatser om andra 
förhållanden (t.ex. visar vegetationskartan vilka jordmåner som finns? Hur får man 
fram skydds värda objekt ur inventeringsmaterialet?) 
•Teoretiska studier i begränsade områden för att testa användbarheten av metoderna. 
•Formulering av konkreta problemställningar, som löses med framtida forskning 
genom att metoderna utvecklas.104 

"Forskningens fortsatta inriktning är beroende av det faktaunderlag som redan 
insamlats", skriver Nilsson och slår fast att "Valet av vilka problem, som skall lösas 
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eller belysas det närmaste året, måste delvis styras av art och omfattning på 
befintligt material."105 Ytterligare jämförande fältförsök skall därmed endast utföras 
i liten skala för att belysa vissa delproblem. Nilsson betonade särskilt att det nu var 
forskarna som skulle anpassa sig till verkets behov och inte tvärt om.106 

SNV:s och Jan Nilssons inställning kom som en kalldusch för många deltagare i 
projektet. VINA-medarbetaren Tommy Olsson beklagar sig över detta i ett brev till 
Lindroth, och skriver: "Planläggningen skedde i tron att målsättningen var att 
inventera faunan och floran inom Vindelälvens nederbördsområde." Men efter ett 
slumpmässigt möte med Jan Nilsson i Hällnäs framkom att så inte längre var fallet. 
"För oss kom det som en överraskning", skriver Olsson.107 

Beslutet var en överraskning även för Lindroth, vilken uttryckte ett starkt 
missnöje över att bearbetningen av det egentliga inventeringsmaterialet nu tvingades 
stå tillbaka för metodredovisningar.108 I ett känsloladdat brev till Jan Nilsson ger 
Lindroth personligen uttryck för sin besvikelse. Han kritiserar SNV för att sakna ett 
praktiskt helhetsperspektiv på den ekologiska forskning som stöds av verket. Å ena 
sidan var det faktiskt SNV som själv tagit initiativ till VINA, å andra sidan vill SNV 
nu förstöra hela situationen och förändra forskningen till ynka metodstudier. Varför 
inte låta en helt annan forskargrupp göra detta, varför Lindroth och VINA? 

Detta känns oklart och otillfredsställande. Jag tänker på det när jag sitter här ute i 
ödemarken och sliter med mitt bidrag "Naturvårdsinventeringar" till pocketboken, vilket är 
långt borta från mina jaktmarker men gett mig en vidgad syn på saker och ting. Jag tror 
Malmer vore långt bättre ledare för ett metodstudieprojekt än jag, vars enda merit är att jag 
fanns nära Vindelälven. Det har förplanerats helt otillräckligt för verksamheten och det är 
dags att tänka igenom det hela.109 

Nils Malmer, professor vid avdelningen för ekologisk botanik i Lund, hade för 
övrigt till SNV lämnat in en egen forskningsansökan, som syftade till att just utföra 
och analysera metodstudier. Den pocketbok som Lindroth nämner i brevet var 
SNV:s rapporteringsbok Diagnos. I den färdiga artikeln som sedermera publicerades 
är känslorna mer styrda, men Lindroths kritik av SNV går ändå att läsa mellan 
raderna. Lindroth skriver: 

[...] det är en uppgift för naturvårdsverkets forskningsnämnd i fö rsta hand att låta utföra 
forsknings- och försöksverksamhet över metodproblem, som kan bidraga till utgivandet av 
råd och anvisningar och en viss standardisering av det växande inventeringsarbetet i 
landet. I andra hand stöder nämnden inventeringsprojekt som bedöms vara av synnerlig 
vikt, även om de ej alltid är av forskningskaraktär utan borde bekostas av andra medel. 

Med "av forskningskaraktär" menade Lindroth nämligen inventering med anslag 
just från SNV:s forskningsnämnd. "Detta är inte alltid liktydigt", skriver Lindroth, 
"med forskningskaraktär" (i allmänhet).110 Nämndens preferenser överensstämde så 
att säga inte med Lindroths egna. 

Resultatet av detta skifte i i nställning hos naturvårdsverket ledde följaktligen till 
att det ståtliga inventeringsarbetet avbröts. Forskningen koncentrerades åter till 
Kronlund i Hällnäsområdet; då mätmetoderna i sig blev det väsentliga räckte det 
med att hålla till på ett ställe.111 Mycket information från Vindelälvsområdet hade 
förvisso redan samlats in, men inte alls så mycket som det var tänkt. Beträffande den 
fortsatta forskningen inom landets nationalparker — så grundläggande för VINA 
som helhet — blev det inget av överhuvudtaget; arbetet kom inte längre än till 
rekognoseringsstadiet, den planerade inventeringen lades i träda. Samma öde 
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drabbade också idén om att utföra kulturgeografiska undersökningar inom projektet, 
en uppgift som särskilt ledamoten av VINA:s ledningsgrupp Erik Bylund ivrigt hade 
drivit.112 

Däremot försökte SN V att så långt det var möjligt fa VIN A-forskarna att ta i tu 
med att analysera, databehandla och rapportera det redan befintliga materialet. "Alla 
krafter bör helt inriktas på att bearbeta och redovisa redan insamlat material", 
skriver Nilsson i ett brev till Lindroth 1974: 

Fältarbetet bör begränsas till minsta möjliga så länge hittills insamlade data är 
oredovisade. Att i ett sådant läge fortsätta samla in ytterligare data utan att ha ett klart 
begrepp om vad hittills insamlat material och hittills tillämpad metodik ger är icke 
försvarbart.113 

Av dessa skäl — metodforskning och bearbetning — fortsatte SNV att skjuta till 
medel till VINA, varvid projektet så att säga startade om på ny kula. För säsongen 
1973-74, 1974-75, 1975-76 tilldelades, 460 000 kr, 361 836 kr och 355 673 kr.114 I 
några avseenden var förändringen kanske inte så dum; vissa yngre forskare var 
egentligen mer intresserade av ekologiska metodfrågor än traditionell inventering, 
och dessa fick nu möjlighet att pröva andras såväl som egna metoder i praktiken. 
Resultatet av detta prövande av inventeringstekniker, liksom den övriga forskningen 
inom VINA, redovisas i nästkommande avsnitt. 

Rapporteringsarbetet fortsatte emellertid att gå mycket trögt, så trögt att SNV till 
slut började tappa tålamodet. Ett allvarligt varningstecken kom under sommaren 
1975 då Lindroth under ett samtal med Hannerz fick reda på att SNV inte längre 
visste till vad de skulle använda VINA. Men hoppet om fortsatt verksamhet levde 
ännu kvar; "några planer på dess [VINA:s] avlivande tycks inte finnas", ansåg 
Lindroth. 115 I e tt näst intill desperat brev till VINA:s medarbetare gjorde Lindroth 
ett tappert försök att skynda på arbetet och därmed säkra framtiden. 

Oerhört mycket av VINA:s öde kommer att bero på de rapporter som produceras. [...] 
Tänk noga på det ovan sagda och gör allt för att få goda rapporter färdiga snart. Skicka 
disposition och utkast till mig, jag skall svara snabbt. Det är livsviktigt för oss alla. Prov på 
en fin solidaritet har Ni alla redan visat."116 

Men ingenting hjälpte. Inför säsongen 1976-77 lämnade SNV besked om att de 
överhuvudtaget inte var intresserade av att ens behandla ytterligare en ansökan från 
VINA.117 Med detta gick projektet i graven. 

RAPPORTERING OCH RESULTAT 

Vägarna för att publicera och sprida de nådda forskningsresultaten var även de 
oklara till en början. Inte förrän i slutet av 1972 började SNV spekulera om lämpliga 
metoder för VINA.118 Det blev dock beslutat att sammanställningen och resultatet av 
forskningen i Vindelälvsområdet skulle redovisas efter hand i en separat serie. 
Resultatet blev de av naturvårdsverket publicerade VINA-rapporterna.119 Totalt 
utkom endast sju stycken, varav den första var en kort och allmänt hållen 
beskrivning av projektet som sådant. Vissa forskningsresultat som genererades inom 
VINA kom dock att publiceras i andra vetenskapliga tidskrifter, samt utmynna i en 
rad regelrätta doktorsavhandlingar efter projektets slut. 
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Följande genomgång ämnar inte ge någon heltäckande beskrivning av de olika 
rapporterna, utan endast korta sammanfattningar för att skänka en inblick i de 
resultat som trots allt erhölls, både vad gäller inventeringarna och de olika 
teknikerna som användes och utarbetades. 

VEGETATION, GEOMORFOLOGI OCH BOTTENFAUNA 

Mest omfattande var rapport nummer 2 Översikt över vegetationsförhållandena 
inom Vindelälvssystemet (1974).120 I denna skrift redovisar Jim Lundqvist 
vegetationsförhållandena för varje undersökt lokal längst hela Vindelälvsområdet: 
artuppteckningar, i flera fall med angivande av ungefärliga mängdförhållanden, samt 
kortfattade beskrivningar av ståndortens allmänna karaktär. Rapporten är i allt 
väsentligt en deskriptiv dokumentation; några jämförande undersökningar av olika 
metoders "tillförlitlighet i tid och rum som underlag för naturvårdsutredningar och 
riksplanering" ansågs ej vara möjliga att redovisa på detta stadium.121 De 12 000 
observationerna från vegetationsperioden 1971 dokumenterades enligt RUBIN-
systemet och framställs här "exakt" med lägesangivelser etc. för respektive art.122 I 
slutet av boken lämnas även en fin bildbilaga med 37 foton på bl.a. 
vegetationslokaler och växter längs Vindelälven. Att denna rapport fick en 
särställning i förhållande till de andra hade naturligtvis att göra med att Lundqvist 
disponerade över egna resurser från början, och att arbetet i hög utsträckning 
utfördes innan SN V reviderade VINA: s målsättningar. 

VINA Rapport nummer 3, Geomorfologisk inventering i övre Norrland123 kom 
1975, och även den var av kartläggande karaktär, både utifrån information som 
insamlats genom direkta inventeringar och genom flygbildsundersökningar. Året 
därpå var rapport nummer 4 färdig, Bottenfaunainventering med ekmanhämtare i 
älvsel: metodstudie med rekommendationer,124 I denna studie redovisade Tommy 
Olsson en undersökning av ekmanhämtare-metodens användbarhet vid 
bottenfaunainventeringar i femton selavsnitt längs Vindelälven. Olsson visade att 
tekniken var möjlig att använda i de flesta fall, dvs. att det gick bra att få en god 
precision vid abundansskattningen av de vanligaste arterna och djurgrupperna.125 

Samtliga uppgifter rörande proven och deras innehåll noterades på stansunderlag 
enligt RUBIN-systemet och redovisades i rapporten. Den insamlade bottenfaunan 
fördes därefter till avdelningen för ekologisk zoologi för vidare analys och 
förvaring.126 Detta var den första rapporten som följde de nya direktiven och tog 
"metodfrågan" på allvar. 
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INVENTERINGSMETODER FÖR LANDLEVANDE INSEKTER OCH MINDRE 
DÄGGDJUR 

De tre sista rapporterna, vilka alla publicerades 1977 efter det att VINA hade 
avslutats, redovisar inventeringar av och fangsttekniker för terrestra däggdjur och 
insekter. I Utvärdering av fallfällemetoden vid inventering av fält- och markskiktets 
lägre fauna, presenterar Dag Westerberg ett prov på fallfällans (Barber trap, Pitfall 
trap) lämplighet vid inventeringsarbete.127 Undersökningen utfördes med avseende 
på fangstteknik, användbarhet för kvalitativ och kvantitativ inventering, samt den 
mängd fällor som behövs för att nå precision i arbetet. Några jämförande studier 
med andra metoder gjordes emellertid inte. 

Westerbergs resultat kan sammanfattningsvis sägas vara att användandet av 
fallfallor inte kan betraktas som en kvantitativ metod. Tekniken ger endast ett index 
som är beroende på djurens abundans och rörelseaktivitet. Allmängiltiga slutsatser 
om djurens utbredning och antal kan inte göras, eftersom resultatet är beroende av 
den frågeställning som undersökningen skall belysa. Förutom denna 
metodundersökning ger Westerbergs undersökning en tämligen omfattande 
redovisning av den lägre fauna som lever i fält- och markskikt i barrskog, hygge, 
myr och raning i Hällnäsområdet.128 

En mer komparativ studie presenteras i V INA Rapport 6 Jämförelse av fångster 
från fallfällor, fönsterfällor och dammsugningsprovtagningar av spindlar 
(Araneida) och stritar (Cicadoidea), där en studie av de tre olika tekniker ur 
kvalitativa och kvantitativa aspekter redovisas.129 Kort sagt visade sig fallfällor ge 
en kvalitativt bra bild av spindelfaunan, medan motsvarande utfall gällde för 
fönsterfällor beträffande stritar. Dammsugning i utlagda ramar gav å andra sidan en 
bättre kvantitativ bild av spindlarnas och stritarnas artsammansättning och täthet.130 

Även denna undersökning, som utfördes i Hällnäsområdet, i vegetationstyperna 
torräng och alluvialäng (raning), ger en övergripande beskrivning av utbredningen 
av de arter som studerats. 

Den sjunde och sista rapporten Smådäggdjursinventeringar - jämförelse mellan 
två inventeringsmetoder redovisar slutligen en jämförelse mellan VIN A-metoden 
(plåtbur) och BIG-metoden (slagfällor), vad gäller inventering av sork på hektar-
rutenivå.131 Undersökningen visade att den senare tekniken var överlägsen såväl ur 
praktiska som ekonomiska aspekter.132 

Det slutliga rapporteringsresultatet av det mäktiga VIN A-projektet blev alltså 
blott sex stycken forskningsrapporter om Vindelälvsområdet (främst om Hällnäs), 
varav de flesta var mycket tunna. Tryckfärdiga manus fanns även färdiga för minst 
två rapporter: "Vindelälvssystemets kärlväxtflora - en jämförelse mellan olika 
inventeringsmetoder" och "Metodikstudier vid vegetationsanalys", med Jim 
Lundqvist respektive Lars Ericson som författare.133 Men dessa rapporter blev aldrig 
tryckta av SNV.134 Det skall tilläggas att forskargruppen inom VINA planerade att 
sammanställa Çorton andra metodikstudier och tio regionala redovisningar, som alla 
ämnade behandla de erhållna resultaten från Vindelälvsområdet. Inga av dessa 
beviljades pengar av SNV.135 
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AVSLUTANDE ANALYS 

Det geovetenskapliga, botaniska, zoologiska och ekologiska VINA-projektet kan, ur 
många aspekter, betraktas som ett barn av sin tid. För det första hängde det starkt 
ihop med det växande intresset för naturvård och ekologi, och beslutet om att 
skydda Vindelälven, som kom 1970. Även om VINA-projektet långt ifrån var en 
fullständig ekosystemundersökning, handlade forskningen om att tvärvetenskapligt 
kartlägga ekologin i flera stora områden, och detta för den framtida naturvårdens 
syften. Just ekologins "holistiska karaktär" är central i detta sammanhang. 
Begreppet "tvärvetenskap" blev vid denna tid ett honnörsord inom svensk forskning. 
Exempelvis grundades Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor 
vid Göteborgs universitet 1973, och Forum för tvärvetenskap vid Umeå universitet 
startade tre år senare. 

För det andra var projektet betydelsefullt för att få igång grundforskningen vid de 
nya avdelningarna för ekologi vid Umeå universitet. Forskningsmedlen var så att 
säga viktiga ur ett regionalpolitiskt perspektiv, för att främja forskningen i och om 
Norrland. En direkt parallell till den naturvetenskapliga inriktningen var det senare 
mer kulturvetenskapliga Luleälvsprojektet, som under 1980-1984 utfördes av 
forskare från sju discipliner från tre fakulteter på Umeå universitet.136 Det fanns 
också en stark vision om att ett tvärvetenskapligt samarbete enligt VINA:s metod 
skulle borga för gott samarbete även framgent. 

Ur forskningsstrategisk synvinkel var för det tredje den moderna 
datoranvändningen med ADB-teknik mycket intressant och önskvärd. Tekniken 
fanns, men kompetensen inom naturvårdsområdet behövde utvecklas. VINA blev ett 
sätt att pröva det utarbetade RUBIN-systemet i praktiken. 

ETT MISSLYCKAT PROJEKT... 

Frågan är dock hur man i efterhand skall betrakta resultatet av VINA-projektet. Å 
ena sidan levde VINA-projektet absolut inte upp till de högt ställda målsättningarna 
i projektbeskrivningen, vare sig som den såg ut före eller efter 1974. Att VINA var 
ett synnerligen misslyckat projekt är också den dominerande uppfattningen vid 
dagens institutioner för ekologi vid Umeå universitet. Vissa vet inte ens vad VINA 
var, bara att det associeras med någonting dåligt. "Varför lägga ner möda på att 
studera något som vi äntligen lyckats förtränga?" var den lite ironiska inställning jag 
mötte hos vissa ekologer under mina förberedande arkivstudier för denna 
undersökning. 

Som vi har sett var det en rad faktorer som bidrog till det, enligt många, 
tveksamma resultatet. Förhållandet kan analyseras med en enkel modell hämtad från 
projektlitteraturen och som går ut på att betrakta projekt som en triangel, uppspänd 
mellan hörnen funktion, tid och kostnad}31 Till funktionen hör saker som kvaliteten 
på resultatet, men även kvaliteten på samarbetet, kompetensen, utrustningen. Dessa 
tre faktorer är intimt sammankopplade med varandra och bör tillsammans utgöra 
grunden för projektets målformulering. Själva verksamheten som bedrivs inom 
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projektet (processen) kan i sin tur betraktas som en livscykel, uppdelad i olika faser: 
(1) målformulering, (2) planering, (3) genomförande och (4) avslutning.138 

Studier av "lyckade" projekt betonar särskilt vikten av systematisk planering och 
strukturering i verksamhetens inledningsskede, så låt oss börja analysen i denna 
ände. Mycket talar för att VINA:s syften var alltför omfattande och i praktiken 
orimliga att uppfylla. På grund av att det var bråttom med att få till stånd forskning, i 
det från utbyggnad skyddade området, hann projektet inte bli tillräckligt väl 
genomtänkt och välplanerat. Detta visar inte minst debatten om VINA-projektets 
diffusa målsättning, en debatt som pågick långt efter att fältforskningen hade 
påbörjats. Och när detta väl var avklarat kom nya direktiv från SNV under 1973, 
varvid man åter tvingades omstrukturera arbetet. När man läser brev från yngre 
medarbetare som deltog i fältarbetet framkommer bland annat kritik mot "VINA-
gruppens vaga och ibland obefintliga direktiv för arbetet", som Dag Westerberg 
skriver.139 Tommy Olsson formulerar sig på följande sätt: "En mängd fältarbetare 
kastades ut i naturen utan att det fanns en klart definierad målsättning och utan att 
arbetet i detalj var planlagt."140 

Beträffande "funktionen", som förknippas med "genomförandet" måste man först 
konstatera att den unga institutionen för biologi, inklusive de båda ekologiska 
avdelningarna, var en förhållandevis svag akademisk grund att bygga på. Den 
ekologiska kompetensen var begränsad, och resurserna ansågs inte räcka till att 
anställa tillräckligt mycket experthjälp. Vissa av de erfarna forskarna hade samtidigt 
många andra uppgifter att sköta, och tiden räckte inte alltid till för VINA. Överlag 
var tidspressen konstant hög, även om projektet i princip inte hade någon avgränsad 
tid till sitt förfogande.141 

Det största misslyckandet var naturligtvis att det endast blev ett "VI-projekt"; det 
planerade utforskandet av de sexton nationalparkerna blev det ingenting av. Den 
planerade forskningen motsvarade inte längre SNV:s nya krav på nyttighet ur 
naturvårdssynpunkt, och de förmodade resultaten förväntades kosta mer än de 
smakade. Inte heller beviljades medel för att göra några komparativa studier av den 
geomorfologiska, botaniska och faunistiska informationen som redan hade 
insamlats, varken inom det undersökta området eller mellan Vindelälven och 
Umeälven.142 

Ytterligare en av Lindroths visioner som inte blev uppfylld var en idé om att 
upprätta en permanent station för miljökontroll av terrestra och akvatiska miljöer. 
Dylika miljöstationer fanns sedan tidigare i Östersjöområdet och på västkusten, och 
Lindroth ansåg det nu vara tid att inrätta en station i det försummade inlandet, 
förslagsvis i Hällnäs. Den sammanlagda kunskapen från VINA-forskningen borgade 
för hög vetenskaplig kvalitet samtidigt som en sådan station skulle säkra den 
framtida forskningen i området.143 Men inte heller detta projekt kom att realiseras. 

Ett genomgående problem som accentuerades under 1974 var den långsamma 
redovisningen av resultaten. Det skall här understrykas att datoranvändandet gick 
långt ifrån smärtfritt, trots att man anställde speciell personal för detta ändamål. Den 
datatekniska kompetensen var alltså inte heller tillfredsställande, och i efterhand kan 
man fråga sig om inte kvaliteten på denna kompetens var än viktigare än den 
ekologiska. Som Lindroth skriver i en ansökan om vidare forskningsbidrag 
drabbades man av vissa "initialsvårigheter" beträffande redovisningsverksamheten 

125 



och programmeringen. Därför blev produktionen av skrifter så oerhört eftersatt och 
målsättningarna till stor del ouppfyllda.144 "Programmering är vår flaskhals", heter 
det allt som oftast.145 

Utifrån det befintliga källmaterialet som använts för denna artikel har det inte 
varit enkelt att finna exakta förklaringar till vad som gick snett i själva 
datahanteringen. Att många blanketter fylldes i på felaktiga sätt och att 
översättningsprocedurerna till kodspråk gick långsamt kan man dock förstå. Att den 
drivande kraften Österdahl lämnade Umeå universitet 1974 och inte kunde bistå med 
direkt uppbackning var en viktig anledning till svårigheterna med att erhålla 
datalistor i planerad takt. Den övriga personalen kunde inte fylla det tomrum han 
lämnade efter sig.146 Dag Westerberg skriver exempelvis i ett brev till Lindroth att: 
"Flyttandet av LÖ till Stockholm och vissa problem med programmeringstjänsten 
och även programmeringen har medfört att databearbetningen blivit en flaskhals."147 

Lindroth gjorde dock vad han kunde för att få loss Österdahl till Umeå så ofta som 
möjligt, men detta hjälpte inte. 

Kanske fanns det också attitydproblem till den nya tekniken som spökade; ett 
begrepp som allmänt användes vid tiden var "datarädsla".148 En mycket liten andel 
av forskarna hade tidigare erfarenhet av vare sig blankettanvändning eller 
datamaskiner. Önskemålet om att nyttja denna teknik kom heller inte först och 
främst från forskarnas sida, utan pålades utifrån. Det var i detta sammanhang SNV 
som var den sociala bäraren av tekniken. Datorn som instrument syftade i och för sig 
till att underlätta arbetet, men konsekvenserna blev de motsatta; utrustningen 
fungerade helt enkelt inte som förväntat. Liksom vid tidigare introduceringar av 
datateknik inom andra samhällssektorer inträffade en "besviken tillnyktring" 
angående de förväntningar på rationaliseringsvinster som från början hade hysts.149 

Kanske fanns också en sund skepsis gentemot rationaliseringen av forskningen — 
att man inte ville reduceras till robotar i ett förprogrammerat system? 

Beträffande talet om "flaskhalsar" och "initialsvårigheter" skriver en skeptisk 
Nils Malmer i ett brev till Jan Nilsson under VINA:s slutskede: 

Som orsak till eftersläpningarna i redovisningen anges ej bristande resurser men väl att 
dataprogrammen ej fungerat tillfredsställande. Det är förvånande att detta från projektets 
sida inte nämnts tidigare i diskussionerna så att lämpliga åtgärder hade kunnat vidtagas. 
Man utgår 'ifrån att detta är inkörningssvårigheter'. Man måste dock fråga sig om det 
kanske inte är möjligt att helt lösa dessa problem inom VIN A-projektets ram eller om det 
rent av är omöjligt att använda datarutiner för denna typ av inventeringsarbete när inte 
VIN A-projektet med sina förhållandevis stora resurser och direkta uppgift att utarbeta 
metoder för databaserad redovisning inte förmått lösa problemen.150 

Vad hände då med allt det insamlade materialet? Istället för att noggrant 
omhändertas och därefter placeras i tryggt förvar på Naturhistoriska riksmuseet, för 
framtida studiesyften, kom större delen av detta material att oanalyserat placeras i 
biologihusens källare i Umeå. Bristen på taxonomisk expertis var stor, och de 
artbestämningar som utfördes gjordes mestadels av ekologerna själva, ibland av de 
fältarbetande studenterna. Och de mödosamt uppstansade hålkorten gick snart 
samma otacksamma öde till mötes. I så måtto kan man i efterhand konstatera att 
mycket arbete utfördes till synes helt förgäves. Att dessa samlingar av insekter, 
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växter och hålkort nu börjat kastas på soptippen talar sitt tydliga språk: det 
storskaliga VIN A-projektet skall gömmas i det förflutna. 

Sammantaget kan man konstatera att VINA brast på många punkter under 
processen: målsättningarna var för högt ställda och genomgående otydliga; 
planeringen var otydlig, både i förhållandet mellan SNV och VINA och mellan 
ledningsgruppen och forskargruppen; verksamheten gick inte som planerat, delvis 
beroende på bristande kompetens, delvis eftersom instrumenten och utrustningen 
inte fungerade som det var tänkt; avslutningen med den omfattande 
resultatredovisningen misslyckades nästan helt. De ekonomiska resurserna var 
förhållandevis stora, men då de övriga faktorerna tid och framför allt funktion inte 
anpassades till varandra blev resultatet mycket svagt och projektet "misslyckades". 
Det skulle dröja länge innan man överhuvudtaget funderade på att ge sig in i nya 
forskningsprojekt av VINA:s kaliber. 

... MEN INTE I ALLA AVSEENDEN 

Å andra sidan blev konsekvenserna av VINA positiva på andra sätt, och jag vill 
betona att ett "misslyckande" i sig är någonting relativt. Kännedomen om 
Vindelälvsområdet och dess flora, fauna och markförhållanden ökade avsevärt (om 
än inte så mycket som var önskat), och ett antal ekologiska undersökningsmetoder 
utvecklades. Dessutom erhölls viss erfarenhet av datoranvändning. Med facit i han d 
vet vi att denna datoranvändning — trots "inkörningssvårigheterna" — accelererade 
och snart kom att betraktas som en självklar beståndsdel för naturvården och i det 
ekologiska arbetet, såväl för kartläggande registrering som för statistiska och 
teoretiska modeller. För denna process' skull var ett pionjärprojekt som VINA 
förmodligen mycket betydelsefullt, oavsett om man ser processen inklusive dess 
inneboende natursyn som önskvärd eller inte. 

I samband med Miljökontrollutredningens och Statskontorets utredningar (SOU 
1973:36 och 37) inrättades exempelvis den nationella Miljödatanämnden, som fick i 
uppdrag att utveckla ett nätverk för miljövårdens informationssystem.151 Resultatet 
blev sedermera "Miljövårdens Informationssystem" (Ml), vilket kom att bli ett 
samlingsnamn för en mängd olika ADB-projekt med syfte att bistå myndigheter, 
kommuner, forskare, organisationer, näringsliv och allmänhet.152 Man måste därför 
erkänna att Jan Dahlin, i viss utsträckning, kom att få rätt. Denna ADB-revolution 
som äger rum inom samhälls- och naturvårdsplaneringen under mitten och slutet av 
1970-talet är ett intressant ämne, som förtjänar att granskas och utredas närmare, 
men det är inte uppgiften för denna studie.153 

Även RUBIN-systemet i sig fortsatte att utvecklas och användas, inom Biodata-
projektet på Naturhistoriska riksmuseet, och snart även inom en rad andra 
verksamheter. Det som först var tänkt som en rutin enkom för biologiska data gav 
snart även möjligheter till bearbetning, lagring och presentation av fysikaliska och 
kemiska miljödata. Redan 1977 nyttjades RUBIN inom tjugotvå projekt och 
institutioner, bland annat vid Grimsö forskningsstation, Statens Livsmedelsverk och 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).154 Flera skrifter om RUBIN:s 
möjligheter publicerades också under 1970- och 80-talen, och service och tips 
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fortfor att ges av Biodata-gruppen som levde vidare vid riksmuseet.1551 förordet till 
boken RUBIN: Species Codes and Species Numbers (1981) skänker Österdahl en 
tacksam hälsning till sina forna kolleger: 

In the pioneering days of the project many ecologists participated, testing the field-forms 
and codes under field and laboratory conditions. It is thanks to their ardour and criticism 
that the system standard has survived through more than ten years."156  

Beträffande systemets betydelse för naturvårdsplanering blev det snart också möjligt 
att inte bara producera faktalistor, utan även olika former av kartor som exempelvis 
visade en plats' markanvändningsförhållanden vid olika tillfällen eller de punkter i 
geografin där specifika biologiska fynd hade gjorts. Tekniken som sådan tog därmed 
ett steg mot den GIS-teknik som används för dylika ändamål idag. Österdahls vision 
om framtidens möjligheter för RUBIN-användare, så som han formulerar det i 
skriften Introduktion till RUBIN (1977), påminner vidare onekligen om dagens 
informationsteknik: 

I ett långsiktigt perspektiv är målsättningen med RUBIN att mätvärden och observationer, 
dvs grunddata, från olika undersökningsverksamheter skall kunna återanvändas, även för 
andra frågeställningar än dem de är insamlade för. Maskinell lagring av grunddata ger 
framtida möjlighet att söka efter information direkt, inte — som i regel är fallet nu — söka 
efter var informationen finns lagrad. Med sådana lättillgängliga grunddata kan nya 
sammanställningar och analyser göras enligt nya problemställningar som uppkommer. 
Därvid undviks det slöseri som blir följden av att för varje ny fråga på nytt samla in 
grunddata.157 

På detta sätt kom således ett dataprogram som främst var avsett för 
internvetenskapliga ändamål att bli ett väl använt instrument inom en mängd olika 
samhällssektorer. Totalt finns numera mer än 2 miljoner objekt lagrade i svenska 
databaser enligt denna metod.158 Det skall även tilläggas att RUBIN-systemet 
fortfarande utgör en av beståndsdelarna i Naturhistoriska riksmuseets 
dataregistrering, om än i hård konkurrens med många andra betydligt modernare och 
kraftigare tekniker. Att det ofta är "på de små scenerna långt ifrån det starka 
rampljuset som förnyelsen prövar sig fram", är VINA ett exempel på.159 

VINA hade också betydelse för ekologiverksamheten vid Umeå universitet i och 
med sina övriga generativa effekter. Under de år som projektet bedrevs dominerade 
VINA mycket av den övriga verksamheten vid biologiska institutionen. Ett särskilt 
"VINA-rum" inrättades med en VINA-sekreterare, VINA-fester arrangerades, 
VINA-tröjor trycktes upp etc. I denna "VINA-anda" skolades många unga 
ekologiforskare, av vilka ett antal utvecklade sina resultat till doktorsavhandlingar 
och sedermera blev verksamma vid Umeå universitet. Till dessa hör bland andra 
Lars Ericson, nuvarande professor i ekologisk botanik160, Tommy Olsson161, lektor i 
ekologisk zoologi och Birger Hörnfeldt, för tillfallet forskarassistent i ekologisk 
zoologi. Andra, som Ulf Granström, disputerade men lämnade universitetet.162 

Forskningen kring Vindelälven inspirerade även en rad grundutbildningsstudenter 
till högre studier. Omfattningen på fältarbetet gjorde att många fick sommarjobb 
som så kallade "fältslavar", vilket ledde till att vissa direkt eller indirekt fick uppslag 
till egna forskningsuppgifter och därefter sökte sig till forskarutbildningen vid Umeå 
universitet.163 Bland dessa kan nämnas Olle Söderström, idag lektor i ekologisk 
zoologi och den internationellt erkände systematikern och nuvarande lektorn i 
zoologi Anders Nilsson. Dag Westerberg fick anställning som lärare i ekologisk 

128 



zoologi och har sedan dess fortsatt med detta arbete, i kombination med 
administrativt arbete på institutionen för Biologisk grundutbildning (BIG) och andra 
instanser. Andra forskare, som t.ex. den nyblivne professorn i landskapsekologi 
(med inriktning på rinnande vatten) Christer Nilsson har gått vidare och med 
framgång bedrivit sina studier i VIN A-projektets kölvatten. 

Slutligen vittnar många av dessa forskare om att den tvärvetenskapliga ansatsen 
faktiskt ledde till att samarbetet mellan exempelvis zoo- och växtekologer stärktes, 
vilket förmodligen har haft betydelse för forskning och grundutbildning även långt 
efter VINA-projektets slut. En omfattande omorganisation som pågått på Umeå 
universitet under 1998 har för övrigt resulterat i bildandet av två nya 
storinstitutioner, en för grundutbildning i biologi, miljö och geovetenskap (BMG) 
och en för forskning i ekologi och geovetenskap. För den förra blir Tommy Olsson 
prefekt, för den andra Lars Ericson. VINA:s ande svävar åter över campus, 
förhoppningsvis mer lyckobringande än under 1970-talet.164 
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NOTER 

* Denna studie har även publicerats i Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 1 (1999). 
1 Samtliga opu blicerade dokument, brev , manusk ript etc. rörande VINA so m har använ ts för 
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Materialet finns samlat i ka pseln "Handlingar angående forskningsprojekt 1970-1976. F4:IX." 
2 En kort betrakt else över VIN A-projektet står a tt läsa i Ch rister Nordlund, "VINA-projektet: 
Ett kapitel i Umeå universitets ekologihistoria", Natur i Norr 1, Årgång 17 (1998). 
3 Humanekologi: Naturens resurser och människans försörjning, red. Sverker Sörlin (Stoc k
holm, 1992), 422ff. Se även Lars J. Lundgren, Försurningen på dagordningen: En bild av ett 
händelseförlopp 1966-1968 (Stockholm, 1991) och Johan Hedrén, Miljöpolitikens natur 
(Linköping, 1994). 
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naturskyddsföreningen Gösta Wa lin. Nämndens huvuduppgift var "överi nseende över natur
vården i rike t", Naturvård: Information från statens naturvårdsnämnd 1 (1965), 6. 
5 Ibid., 13. 
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sedan? (Stockholm, 1989). 
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10 Thomas Söderqvis t, The Ecologists: From Merry Naturalists to Saviours of the Nation 
(Stockholm, 1986), 239f. 
11 Miljövårdsforskning: Del 1. Forskningsområdet, Betänkande angivet av 1964 års naturre 
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SUMMARY 

Naturen i datorn: En studie av det tvärvetenskapliga VINA-projektet vid Umeå uni
versitet; Nature in the computer: A study of the interdisciplinary VINA project at 
Umeå University. 

In 1971, Svenska Naturvårdsverket ("The Swedish Environmental Protection 
Agency") established an extensive interdisciplinary ecology project entitled VINA, 
in order to carry out a survey in the River Vindelälven area and in all National Parks 
in Sweden. Since the project was designed to use computer technology, it was in
tended to be a very innovative and effective project. As this science and technology 
study shows, the method (named RUBIN) was a significant reason why the project 
became funded, as well as why it failed and was interrupted as early as in 1976. 

137 



Idéhistoriska skrifter 
Institutionen för historiska studier, Umeå universitet. 

1. Liv och text. Sex föreläsningar från ett symposium (1985). 
2. Sverker Sörlin, Drömmen att förstå hur allting hänger ihop, egentligen (1985). 
3. Swedish Science in Context: Women, Theologians and Engineers and Their Role 
in the Scientific Debate, 1870-1920. Three papers presented at the XVII:th 
International Congress of History of Science, Berkeley, California, 1985 (1986). 
4. Roger Qvarsell, Kulturmiljö och idéspridning. En studie av idédebatt, 
bokspridning och sällskapsliv i Härnösand kring 1800-talets mitt (1986). 
5. Hem och bostad. Bostadsideologier i ett historiskt perspektiv. Fem föreläsningar 
från ett symposium (1986). 
6. Karin Nordberg, Märkpojkarna tar makten. Människor och idéer i 20- och 30-
talets Holmsund (1987). 
7. Diderot-föreläsningar av Jan Myrdal och Lars Furuland (1987). 
8. Bilden av det andra. Texter från ett tvärvetenskapligt symposium (1986). 
9. Diderot-f öreläsning av Magnus Nyman 1988 (1990). 
10. Diderot-föreläsningar av Carl-Göran Ekerwald och Ronny Ambjörnsson 1989 
(1990). 
11. Karin Nordberg, Askungen i Holmsund - sagan om Selma, Gerda och Lilly. Tre 
kvinnliga politiska profiler (1990). 
12. Radion i kulturbygget. Texter från ett radiosymposium 28-29 september 1989 
(1990). 
13. Diderot-föreläsningar av Karin Johannisson och Staffan Laestadius 1990 
(1990). 
14. Bosse Sundin (red.), Från hermetism till rationell distribution. Föredrag vid 
svensk idéhistorisk konferens (1993). 
15. Roger Qvarsell, Skall jag taga vara på min broder? Tolv artiklar om vårdens, 
omsorgens och det sociala arbetets idéhistoria (1993). 
16. Mohammad Fazlhashemi, Rättvisa och politisk stabilitet: En studie i al-Ghazâlîs 
politiska tankegångar (licentiatavhandling, 1993). 
17. Gunnar Eriksson, Roger Qvarsell & Bo Sundin, Från renässans till upplysning: 
Idéhistorisk översikt (1976, 3:e upplagan 1993). 
18. Marianne Swedmark, Hulda Flood. Socialdemokratisk agitator och 
kvinnopionjär (licentiatavhandling, 1993). 
19. Lena Berggren, Från bondeaktivism till rasmystik: Om Elof Erikssons 
antisemitiska skriftställarskap 1923-1941 (licentiatavhandling, 1997). 
20. Kerstin Thörn, En bostad för hemmet: idéhistoriska studier i bostadsfrågan 
1889-1929 (doktorsavhandling, 1997). 
21. Bengt Lundberg och Per Råberg, Kunskapsarv och museum. Rapport från 
museidagarna 1995 och 1996 i Umeå. Ingår också som nr 2 i serien Papers in 
Museology, Institutionen för museologi (1997). 
22. Richard Pettersson & Sverker Sörlin (red.), Miljön och det förflutna: Landskap, 
minnen, värden {1998). 
23. Bosse Sundin (red.), Idéhistoria i norr: Rapport från en konferens 1996 med 
idéhistoriker från Uleåborg och Umeå (1998). 



24a. Åsa Bergenheim, "... kan ej för otukt fällas ... " - Om vetenskapens och det 
svenska rättsväsendets förhållningssätt till incest och sexuella övergrepp mot barn 
under perioden 1850-1910 (1998). 
24b. Brian Dolan (red.), Science Unbound: Geography, Space & Discipline (1998). 
26. Erland Mårald, I mötet mellan jordbruk och kemi: Agrikulturkemins framväxt på 
Lantbruksakademiens experimentalfält 1850-1907 (bearbetad licentiatavhandling, 
1998). 
27. Björn Olsson, Att torgföra vetenskap: Det vetenskapliga föredragets och 
populärföreläsningens teori, praktik och kultur, Ingår också som nr 24 i skriftserien 
Svensk sakprosa, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet (1998). 
28. Ronny Ambjörnsson, Pär Eliasson & Björn Olsson (red.), Upplysningen i 
periferin, (Diderot-föreläsningar, 1998). 
29. Pär Eliasson, Platsens blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska 
resan 1790-1840 (doktorsavhandling, 1999). 
30. Olof Lönneborg, Mwalimu och ujamaa: Julius Karambage Nyerere och 
nationsbildningen i Tanzania (doktorsavhandling, 1999). 
31. Christer Nordlund, Natur i norr: Historiska studier i gränser, vetenskap och 
miljö. Ingår också som nr 17 i skriftserien Kulturens frontlinjer. Skrifter från 
forskningsprogrammet Kulturgräns norr, Institutionen för litteraturvetenskap och 
nordiska språk, Umeå universitet (1999). 







KULTURENS FRONTLINJER 

1. Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum. Presentation av 
forskningsprogram jämte en uppsats om tvärvetenskap. Umeå 1997. 
2. Kartan i kulturforskningens tjänst. En artikelsamling redigerad av Lars-
Erik Edlund. Umeå 1997. 
3. Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Umeå 
1997. 
4. Lars Olov Sjöström: Bönder och borgerlighet i festseder och matvanor. En 
etnologisk studie i kulturgränser utifrån Skellefteå. Umeå 1997. 
5. Kurt Genrup: Germania och Moder Svea: Kulturella möten och gränser. 
Umeå 1997. 
6. Daniel Lindmark: Puritanismen och lättsinnet. Fem föredrag om 
folkläsning och folklig fromhet. Umeå 1997. 
7. Olavi Korhonen & Birger Winsa: Språkliga och kulturella gränser i 
Nordskandinavien. Umeå 1997. 
8. Carina Rönnqvist: Var går gränsen? Metoder vid kartläggning av 
kulturgränser i immigrantsamhällen. Umeå 1998. 
9. Torbjörn Daneli: Skelleftebygden som kulturgräns för företagande. En 
studie av företagsutvecklingen i Skelleftebygden under 200 år. Umeå 1998. 
10. Jörgen Björklund: Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och 
Ryssland. Umeå 1998. 
11. Lisa Eriksson & Gunvor Flodell: Mål i norr. Två artiklar om nutida 
dialektförhållanden i norra Sverige. Umeå 1998. 
12. Kristina Kram (red.): "Vi" och "dom" i norra Sverige. Nutida 
identifikationsmönster och moderniseringsstrategier speglade i ord och sak 
1. Umeå 1998. 
13. Peter Sköld & K ristina Kram (red.): Kulturkonfrontation i Lappmarken. 
Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. Umeå 1998. 
14. Per André: Skogshistoriska studier i Skelleftetrakten. Sex uppsatser om 
Skellefteskogens historia. Umeå 1998. 
15. Ulf L undström: Traditionella bruksbåtar i Västerbotten. Om båttyper och 
deras gränser. Umeå 1998. 
16. Bertil Marklund: Skogssamiska studier. Möten i kultur och näringar 1650-
1800. Umeå 1999. 
17. Christer Nordlund: Natur i n orr. Historiska studier i g ränser, vetenskap 
och miljö. Umeå 1999. 


