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förmedlade  
kunskaper om  
ett grönt land  
med dramatisk  
historia
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Merparten av årets MånGa aktiviteter är nu genomförda. 
Det känns som att vår satsning på ett utökat och mer varierat 
utbud med anledning av Skogshistoriska Sällskapets 25 år, 
mottagits väl. Anslutningen till arrangemangen har varit  
god och inflödet av nya medlemmar visar att skogshistoria 
intresserar. 

Planeringen av 2016 års olika aktiviteter pågår för fullt. 
De mycket goda erfarenheterna från Lettlandsresan, kursen 
i skogshistoria med Örjan Hill och samarbetet med Svenska 
Jägareförbundet, stimulerar till nya utmaningar.  

Det vi gör, det gör vi för våra medlemmars bästa och för 
att uppmärksamma skogs- och kulturhistoriska värden. Gör vi 
det bra så berättar man för andra. Säkraste och roligaste beviset 
på att vi är på rätt väg i vår gärning, är att vi blir fler i vårt Säll-
skap. Så käre medlem, berätta för andra vad vi har för oss!   

skoGshistoriska säLLskapet enGaGerar siG också  
i vad som händer i det svenska museilandskapet beträffande 
skogshistoria. Vi kan konstatera att det idag inte finns någon 
institution eller organisation i Sverige som har möjlighet  
att ta ett rejält och övergripande musealt ansvar för skogens 
alla värden, från förr till nu och inför framtiden. Detta är 
anmärkningsvärt i ett skogsland som Sverige. I synnerhet  
i en tid när skogen är en nyckelfaktor för ett hållbart samhälle 
och samtidigt urbaniseringen skenar på i oförminskad takt. 

Ett nationellt skogsmuseum skulle kunna bidra med 
kunskaper om hur skogen har brukats över tid, sätta framti-
dens utmaningar i ett historiskt perspektiv och samtidigt vara 
en neutral arena för dialoger kring skog och skogsbruk. Detta 
behövs när trycket på skogen nu ökar och målbilderna går isär. 

Därför är Det GLäDjanDe att Skogsmuseet i Lycksele  
söker nya vägar för samarbete med akademin, skogsnäringen, 
myndigheten och besöksnäringen – nu genom att man ansöker 
om medel från Tillväxtverket. Ansökan avser både satsningar  
på själva arbetsmodellen och på aktiviteter inom och utom 
museets väggar med mobila utställningar, visningsmiljöer  
i skog och ett kunskapsträd på webben. Vi tror att det är 
ett steg i rätt riktning för att visa vad ett nationellt skogligt 
museum kan betyda och bidra med. Ett sådant museum skulle 
kunna finnas på en eller ett par platser där det finns stark  
skoglig anknytning och med förgreningar ut i landet. 

Museinätverket skoG & trä, där också Skogshistoriska 
Sällskapet medverkar, kan visa upp en palett där olika värden 
och delar i vår rika skogshistoria skildras. Nätverket har ett 
angeläget möte i Siljansfors den 21–22 oktober. Då ska det 
beslutas om och hur vi ska organisera oss inför framtiden. 
Någonting måste hända med vårt skogshistoriska arv innan 
det är för sent. 

Det skogs- 
historiska arvet 
måste tas om hand 

   Tar vara på kunskaper om skogens historia som finns hos skogs- 
  ägare och de som har – eller har haft – sin verksamhet i skogen.

  Visar på skogens betydelse i historien och hur man kan dra  
  lärdom av tidigare erfarenheter.

  Lyfter fram de kulturhistoriska värdena i skogen och arbetar för att lämningar  
  från tidigare brukande bevaras och sköts.

  Bidrar till att föra in skogshistoriska aspekter i beslut som berör dagens  
  skogar och skogspolitik.

  Stimulerar skogshistorisk forskning.

Skogshistoriska Sällskapet 

Styrelse
hans-jöran hildingsson, ordförande  
031-335 66 31, 0706-83 61 19  
hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se

erik valinger, vice ordförande  
090-786 83 35, 0730-66 99 83, erik.valinger@slu.se

christer sundquist, sekreterare  
0240-127 56, 0706-35 00 63, christer.sundquist@telia.com 

Bengt stenerås, kassör, Tullportagatan 9, 532 30 Skara,  
0511-167 88, 0703-91 67 88, bengt.steneras@swipnet.se

Lars klingström, redaktör  
070-523 51 70, lars@klingstrom.net 

iréne Gustafson  
0950-177 42, 070-603 80 39, irene.gustafson@lycksele.se

jan sandström  
08-656 23 08, 070-603 98 11, jan.g.sandstrom@telia.com

Regionala kontaktpersoner
Eje Andersson  Luleå  0706-88 10 01 eje.andersson47@gmail.com

Gunnar Andersson  Umeå  0705-94 42 61  ann-britt.andersson@mariehem.net

Björn Andrén  Örnsköldsvik  0706-02 77 11  bjorn.andren@telia.com

Ulf Viklund  Holmsund  0705-43 55 34  ulf.vi@telia.com

Per Persson  Bergeforsen  0703-11 83 05  alaper@telia.com

Göran Junevik  Alfta  0706-34 78 08  goran.junevik@helsingenet.com

Rune Dehlén  Orsa  0730-77 00 23  rune.dehlen@telia.com

Lars-Olof Österström  Mora  0706-34 34 63  lars-olof@finngarden.se

Bo-Göte Jordansson  Karlstad  0706-49 60 43  bo-gote.jordansson@telia.com

Roland Hörnfeldt Uppsala 0702-18 40 03 roland.hornfeldt@slu.se

Gustav Fredriksson  Bräkne-Hoby 0705-18 67 24  gustavfredriksson@telia.com

Anders Söderlund  Ljungskile  0703-14 16 44  anfasterodgard@telia.com

Dag Kihlblom  Mjölby  0706-23 41 81  dag.kihlblom@gmail.com

Carl-Gustaf Liderfelt  Eksjö  0702-93 03 76  cg.liderfelt@gmail.com

Omberg – allt mer besöksvärtSkogs- 
museet  
i Lycksele  
tar täten

Sågverksboken finns nu att köpa Föreslå  
exkursioner  
till 2016
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Välkommen som medlem!
Som medlem får du tidningen Skogshistoriska Tidender fyra  

gånger per år samt Årsskriften som kommer ut kring nyår. Du är  

också välkommen att delta i de exkursioner som varje år arrange- 

ras på skogshistoriskt intressanta platser i landet. Årsavgift 300:–.  

(Studerande 100:– och familjer 400:–)

Anmäl dig via hemsidan. Eller kontakta Skogshistoriska Sällskapets 

kassör Bengt Stenerås på telefon 0511-167 88, 0703-91 67 88  

alternativt e-post: bengt.steneras@swipnet.se. Du kan också betala 

årsavgiften direkt på pg 480 61 67-5. Ange namn, adress och  

”Ny medlem”. www.skogshistoria.se

hans-jöran hildingsson
Ordförande i Skogshistoriska Sällskapet

Noterat
ny stiftelse inriktad  
på skogshistoria  
och herrgårdskultur
Den nybildade carl-Göran adelswärds stiftelse har inlett  
sin verksamhet med en utlysning av medel för forskning  
om svensk herrgårds- och skogshistoria. 

stiftelsen bildades 2014 på grundval av testamen-
tariskt förordnande av Carl-Göran Adelswärd (1944–
2013) och har till ändamål att främja vetenskaplig 
forskning om den svenska herrgårdskulturens historia 
och den svenska skogsanvändningens historia.

Ekonomiskt bistånd kan lämnas till forsknings-, 
publicerings-, och symposieverksamhet vid univer-
sitet och högskolor, akademier och forskningsin-
stitut, sällskap och föreningar samt till fristående 
forskare som bedriver kvalificerade studier som är 
avsedda att redovisas i bok- eller artikelform. Häri-

genom kan CGAS bidra till att öka kännedomen 
om, samt stimulera kunskapsuppbyggnad inom 
dessa forskningsfält.

Exempel på ämnesområden som ryms inom 
herrgårdskulturens historia är herrgårdarnas bebyg-
gelse, arkitektur och materiella kultur, trädgårdar 
och parker, traditioner och livsföring liksom aspekter 
som rör ägarförhållanden, godsbildning, ekonomi 
och organisation, konsumtions- och samlingshistoria 
samt det historiska herrgårdslandskapet.

Det skogshistoriska området omfattar skogens 

användning för råvaruproduktion men även för 
andra ändamål, till exempel jakt, friluftsliv och 
skogsbete, och inrymmer bland annat bruknings-
metoder, skogshushållning, skogsvård, småskalig 
lokal vidareförädling och lagstiftning samt skogs-
användningens landskapspåverkan. 

Sista ansökningsdag till CGAS är den  
1 november 2015. 

För mer information se stiftelsens hemsida:  
www.cgastiftelse.se

en lite gråkall dag i början av maj 
träffades jägmästarkurs -63, totalt 
30 personer, på Omberg under Dag 
Kihlbloms säkra ledning. Första ex-
kursionspunkten var vid de byggna-
der som en gång inrymde Ombergs 
skogsskola. Den var en av de fyra 
skogsskolor som anlades samtidigt, 
år1860, då staten insett att skogen 
måste skötas för att bestå. 

Under mycket kvalificerad 
guidning av Ombergskännaren 
Lars Frölich fick man också ta del 
av bergets spännande historia och 
lära sig att det en gång inte alls 
var så skogbeklätt som idag. Både 
Alvastra klosterruin och Ellen Keys 
Strand besöktes.Vidare redogjorde 
Sveaskogs Christer Samuelsson för 
företagets ambitioner inom ramen 

för Ekopark Omberg. Målet är att 
återskapa stora delar av den löv-
skog som en gång fanns där.  

I en del av områden med 
låga naturvärden kommer dock 
virkesproduktionen att fortsätta. 
Tidigare har 80 procent av skogarna 
på Omberg använts för skogsbruk. 
Hälften av dessa omvandlas nu 
till naturskog, där Sveaskog valt 
att plantera lövskog istället för 
gran. Detta kräver att de hägnas – 
vilket gör föryngringskostnaderna 
skyhöga. 

På lång sikt kommer Omberg 
att bli en pärla som sannolikt lockar 
ännu större besöksskaror än de 
redan idag många, som har gjort 
till en vana att flera gånger per år 
besöka det charmiga berget. 

Med ny alert hemsida och en tydlig ledarroll i ansträngningarna att 
äntligen få till något som liknar ett nationellt skogsmuseum i Sverige går 
Skogsmuseet i Lycksele från klarhet till klarhet. Nyligen lämnade man in 
en ansökan till Tillväxtverket om medel för att kunna vidga verksamheten 
under rubriken ”Det innovativa skogsmuseet”. Det handlar om utveckling 
i samarbete med bland annat SLU, Sveaskog och Skogsstyrelsen. Siktet är 
satt på att skogen ska bli mer känd och intressant både för besöksnäringen 
och den ”vanliga” människan. 

Skogsmuseet i Lycksele är en viktig komponent i museinätverket Skog 
och Trä – och förstås en betydelsefull medlem i Skogshistoriska Sällskapet.

skogshistoriska sällskapets 
styrelse brukar besluta om kom-
mande års exkursioner i decem-
ber. Det här är en uppmaning 
till dig som bär på en idé om en 
plats eller ett ämne som skulle 
kunna bli en exkursion eller ett 
seminarium nästa år. 

Hör av dig till någon av oss  
i styrelsen. Kontaktadresser finns 
på motstående sida. 

Sågad skog för välstånd, boken 
om den svenska sågverksnäringens 
historia finns nu i handeln. I Tidender 
nr 1 i år fanns ett fylligt reportage 
om boken med anledning av att det 
stora projektet då närmade sig sin 
fullbordan. 

På nästan 600 sidor tecknas 
bilden av en näring som under några 
årtionden gick från obetydlighet till 
att stå för hälften av Sveriges ex-
portinkomster. Det är en spännande 
historia som nu dokumenterats, en 
historia som både täpper till kun-
skapsluckor och ger relief till dagens 
debatt om skog och skogsbruk. 

Det är KSLA, Kungliga Skogs- 
och Lantbruksakademien, som nu 
har producerat vad som utan tvekan 
framstår som ett blivande standard-
verk om den svenska sågverksnä-
ringens framväxt och utveckling.  
Det är kanske ingen bok man 
sträckläser, men som kunskapskälla 
framstår den som heltäckande. 

För den skogshistoriskt eller 
skogsindustriellt intresserade är 
Sågad skog för välstånd utan tvekan 
ett måste.

Kan beställas från adlibris.com  
Pris 286 kr inklusive frakt.



Det blev fyra minnesvärda dagar för de 39 deltagarna i 
Skogshistoriska Sällskapets rundresa i Lettland veckan efter 
midsommar. Den bjöd inte bara på pastorala landskap, ståt-
liga slott, skog och kultur utan också historia i ett land som 
räknar sina anor till tidig medeltid men som varit en själv-
ständig nation bara ett halvt sekel. 

från svensk horisont sågs Lettland 
under kalla krigets dagar som en del 
av Sovjetunionen. Järnridån löpte rakt 

genom Östersjön och föreföll så stabilt murad 
att den skulle bestå för evigt. 

Men att det inte är något som består för 
evigt visar med stor tydlighet den historia som 
letterna upplevt. Här har främmande her-
refolk kommit och gått under århundradena. 

Tyskar, ryssar, polacker, litauer och svenskar 
har turats om att härska över delar och ibland 
hela det område som idag utgör Lettland. Det 
fantastiska är att letterna själva under de senaste 
niohundra åren kunnat behålla sin särart, sin 
kultur och sitt språk.

Resan började i Riga där ambassadör Henrik 
Landerholm hälsade välkommen och gav intres-
santa inblickar i dagens Lettland. Under mycket 

sakkunnig ledning av Lars-George Hedlund, 
chef för Bergviks verksamhet i Lettland, gick tu-
ren sedan vidare först mot nordöst och därefter 
till landets södra delar. Ett stort antal intressanta 
platser besöktes. Under bussfärderna förmed-
lade Lars-George intressanta fakta om såväl de 
landskap färden gick igenom, som om politiska 
förhållanden och förstås också om skog och 
skogsbruk.  

»
REpORTAGE Lars kLinGströM 

Ett gammalt  
ungt land med  
dramatisk historia

i förhistorisk tid var Baltikum bebott av liver, 
kurer, semgaller och lettgaller. Än idag spårar 
man detta ursprung i de lettiska landskapsnam-
nen Livland (Vidzeme), Kurland (Kurzeme),  
Semgallen (Zemgale) och Lettgallen (Latgale). 

på 1100-talet etablerade sig tyska korsriddare 
i området. Biskop Albert av Bremen grundade 
Riga 1201 som blev en viktig bastion för tyskt 
inflytande. 

Lettlands historia i korthet riga blev under 1800-talet en blomstrande  
industristad. Samtidigt växte det nationella  
medvetandet hos letterna. 

första världskriget drabbade Lettland hårt. Rigas 
befolkning halverades. 1918 utropade sig landet 
självständigt. Två år senare blev det en verklighet. 

efter bara 20 år kom ryssarna tillbaka och inför- 
livade Lettland i Sovjetunionen. Omedelbart 
började man deportera icke önskvärda personer. 
I ett enda svep skickades i juni 1941 15 000 män, 
kvinnor och barn till Sibirien.  

tyska orden försvagades vid mitten av  
1500-talet. Istället kom området under polsk-
litauisk överhöghet. Det blev början på en 
orolig tid med ideliga krig mellan svenskar, 
ryssar och polacker-litauer om herraväldet. 

Gustav ii adolf belägrade riga 1621 och 
området blev senare svenskt. Svenska Livland 
som det kallades omfattade norra nuvarande  
Lettland och södra Estland. Det blev början  

i juli 1941 inleddes istället en tysk ockupation 
som kom att vara under tre år. Nu vidtog istäl-
let avrättningar och deportationer främst av 
judar. I stort sett alla de 90 000 judar som  
fanns i Lettland likviderades.

år 1944 blev Lettland åter ockuperat av  
Ryssland och ett år senare införlivades landet  
i Sovjetunionen. Det blev början på en 47 år 
lång och mycket mörk period i Lettlands historia 
med förföljelser och massdeportationer av män-
niskor. Mellan 25 och 28 mars 1949 deportera-

på en nästan hundra år lång period. Svensk lag 
infördes, jordbruket reformerades, skolor star-
tades och ett universitet anlades i Dorpat 1632 
(nuvarande Tartu i Estland). Än idag är uttrycket 
”den goda svensktiden” levande. 

slaget vid poltava 1709 blev början till slutet 
på den svenska stormaktstiden. Sveriges bal-
tiska områden hamnade sedan under ryskt styre. 

des mer än 42 000 människor, merparten kvinnor 
och barn, med boskapsvagnar till Sibirien. Det to-
tala antalet deporterade personer är dock avsevärt 
mycket högre. Långt ifrån alla överlevde och kunde 
återvända i ”tövädret” efter Stalins död 1953.

Den så kallade perestrojkan i Sovjetunionen 
under 1980-talet banade väg för den frigörelse 
som slutligen kom. 

1991 kunde Lettland åter utropa sig som en fri 
och självständig nation. 

skangal som det såg ut sedan ryssarna lämnat 
Lettland 1991. 

pastoralt landskap vid Mezotne, inte långt från gränsen till Litauen.

Lettland
Skogshistoriska Sällskapets resa till

Här tillbringade olof palme 
sin barndoms somrar
Gården skangal ligger i ett  
vackert landskap som förmod- 
ligen är föga förändrat sedan  
den tid då familjen palme  
skickade sina barn till morfar  
och mormor på sommarferie. 

»Mycket har GenoM 

åren skrivits om Olof 
Palmes relationer 

med Lettland. Det var där-
för med stor förväntan som 
Skogshistoriska Sällskapets 
resenärer närmade sig 
Skangal, dryga tio mil från 
Riga. 

Morfar Woldemar von 
Knieren, professor och rektor 
för Rigas tekniska högskola 
hade köpt ut sina syskon och  
drev mönsterjordbruk på Skangal.

hit sänDe faMiLjen paLMe sina barn –  
Claes, Catharina och Olof – varje sommar  
under 1930-talet. Efter båtfärd och övernatt-
ning i morfars och mormors lägenhet i Riga 
gick färden vidare med tåg och slutligen häst 
och vagn på dammiga vägar den sista milen.  

Catharina Palme har skildrat dessa år i den 
mycket charmiga boken ”Livet på Skangal” som 

ger en intressant 
inblick i en tid,  

inte särskilt långt 
tillbaka. På Skangal 

fanns varken rinnande 
vatten eller elektricitet. 

För barnen Palme var det  
en oas med bara fötter sommaren 

igenom och en stor värme och trygghet män-
niskorna emellan. 

aLLt Detta toG sLut vid krigsutbrottet 1939. 
Morfar hade då redan gått bort och mormor 
flyttade till Stockholm. Skangal kom i Röda 
arméns händer. 

När ryssarna slutligen bröt upp 1991 hade 

de också brutit ner Skangal nästan totalt. Dör-
rar och fönster var bortförda eller sönderslagna. 
Golven uppbrutna.  

efter friGöreLsen återGick Skangal till ägar-
nas ättlingar. Under en flygresa till Riga 1993 
fick  Claes Palme kontakt med frälsningssolda-
ten Bertil Rodin som berättade om planerna på 
att inrätta en ungdomsskola i Lettland. 

Det resulterade några år senare i att familjen 
Palme 1994 donerade Skangal till Frälsnings-
armén. Efter omfattande upprustning bedri-
ver man idag skolverksamhet för elever som 
kommer från utsatta förhållanden. Mer än 200 
barn och ungdomar har hittills fått chansen att 
komma på rätt köl igen.  

TExT Lars kLinGströM 

Besöket på skangal blev en av många höjdpunkter  
för svenskgruppen under rundresan i Lettland. 

vems mamma som hänger porträtt i en av salarna  
på Skangal råder det knappast någon tvekan om.
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Allt högre förädlingsgrad 

sedan frigörelsen 1991  
har den lettiska skogssektorn  
genomgått enorma föränd- 
ringar. Marker som konfis- 
kerades av den ryska staten  
på 1940-talet har återgått till de  
ursprungliga ägarnas barn eller  
barnbarn. Skogen har gått från  
obetydlighet för landets ekonomi  
till att spela en huvudroll. 

skog och skogsindustri i Lettland:

BakoM Denna utveckLinG ligger en målmed-
veten satsning från den lettiska statens sida om 
att ta tillvara de potentialer som finns i den 

bördiga lettiska skogsmarken. Företag med skog som 
bas sysselsätter idag nästan 60 000 personer. Nästan en 
femtedel av landets exportintäkter härrör från sko-
gen. Och det är inte längre bara massaved och sågade 
trävaror som exporteras utan också förädlade produkter. 
Lettland är en stor aktör på marknaden för plywood 
och en mängd mindre företag har specialiserat sig på 
möbler och produkter tillverkade av lövträ.

– Den lettiska skogsmarken är perfekt för björkodling 
och istället för att motarbeta naturen för att skapa gran-
skog, tar man vara på slyet och satsar på lövskogsodling, 
berättade Lars-George Hedlund under resan i Lettland.

Exporten av skogsprodukter värderas idag till mot-
svarande 20 miljarder svenska kronor. Det är hela tre 

gånger mer än år 2000 – trots att avverk-
ningarna ligger kvar på samma nivå som då. 
Bakom denna stora ökning ligger satsningen 
på vidareförädling av skogsråvaran.  

avverkninGarna i De lettiska skogarna har 
ökat mycket kraftigt sedan frigörelsen. År 
1991 avverkades bara drygt 40 procent av 
den årliga tillväxten. Under de följande åren 
ökade siffran brant och vilket skapade en viss 
oro för överavverkning. Därefter har den fal-
lit och ligger nu på cirka 70 procent. 

– Precis som i Sverige gör det att förrådet 
av växande skog ökar för varje år, konstate-
rade Lars-George Hedlund. Jämfört med för 
80 år sedan så har skogsarealen fördubblats 
samtidigt som mängden virke i skogen nästan 

har fyrdubblats. Det är naturligtvis en 
potential för framtiden. 

Det kraftiGt växanDe virkesförrådet är 
dels en följd av att arealen skog fortfarande 
ökar med cirka 15 000 hektar om året, 
men också av de bättre skötselmetoder som 
infördes under 1990-talet. Den ökande 
skogsarealen beror främst på att jordbruks-
marker övergår i skogsmark. Det var en 
utveckling som inleddes redan under sov-
jettiden då kolchoserna i många fall gjordes 
så stora att man inte mäktade hävda all 
åkermark. Fortfarande finns stora arealer 
åker- och betesmark som gradvis håller på 
att förvandlas till skog.  

”öppnanDet” av både Lettlands, och de båda andra  
baltiska ländernas, skogar i början av 1990-talet samman- 
föll med det internationella skogsmiljörace som startade 
då. Skogsmiljö blev en internationell fråga och stora 
kunder på kontinenten började ställa miljökrav på sina 
leverantörer av papper och trävaror. Det födde frågor 
om hur det stod till i dessa dittills okända skogar, som 
fram till nu varit helt anonyma i den stora Sovjetstaten. 
Men från ingenting skedde en snabb anpassning till den 
rådande miljötrenden, bland annat genom kunskapsöver-
föring från svenska skogsföretag. 

seDan LänGe är Det både det lettiska statsskogsbruket  
och ett stort antal av framförallt de största skogsägarna,  
certifierade enligt både/eller FSC och PEFC. Andelen  
skyddad skog uppgår till cirka tio procent. 

södra började köpa skogs-
mark i Baltikum för snart tio år 
sedan. Idag äger man 13 000 
hektar i Lettland och 15 000  
i Estland. Tillsammans avkastar 
de cirka 100 000 kubikmeter 
om året. 

– Det finns flera skäl till 
varför Södra byggt upp ett 
skogsinnehav här i Lettland, 
berättade Claes Svensson,  
Södra, vid besöket vid virkes-
terminalen och hamnen i 
Skulte, fem mil norr om Riga. 
Ett är att vi ser det som en bra 
kapitalplacering, ett annat att 
vi behöver lövmassaved till 
bruket i Mönsterås. Tillväxten  
i de här skogarna är mycket 
hög och vi sköter dem på 
ungefär samma sätt som i 
Sverige med röjning, gallring 
och naturhänsyn. 

Mellan den 1 augusti och den 16 sep-
tember 1621 belägrades det då polsk-
kontrollerade Riga av en svensk armé 
under befäl av kungen själv. Den alltmer 
utmattade staden föll till slut och den 
svenska armén kunde tåga in. 

om det var av godhet och för att kom-
pensera Rigaborna för deras umbäran-
den är oklart, men fakta är att Gustav II 
Adolf skänkte dem skogen i Limbazi, tio 
mil norr om staden. Den har sedan dess 
förblivit i Rigas ägo. Här fick besökarna 
en påtaglig bild av den växtkraft som 
finns i lettiska skogar. Limbaziskogen har 
också en, även med lettiska mått mätt, 
ovanligt rik biologisk mångfald som  
får svenska ornitologer och andra natur-
intresserade att nästan gå i spinn. 

 

»

Lettland
Skogshistoriska Sällskapets resa till

skogsareal 3,2 miljoner hektar.  
Arealen har fördubblats sedan 1923  
och motsvarar nu 52 procent av land-
arealen. Bland annat på grund av  
plantering på obrukade åkermarker  
fortsätter andelen att öka.

trädslag: Lövträd: 52 %, varav drygt 
hälften björk. Tall: 33 %. Gran: 15 % 

skogsägande  
Staten: Cirka 1,5 miljoner hektar
Privata: Cirka 1,7 miljoner hektar
Antal privata skogsägare: 150 000 av 
vilka nio av tio äger mindre än 20 hektar. 

tillväxt/avverkning 
Årlig tillväxt: Officiellt 24 miljoner 
kubikmeter. Forskningsinstitutet  
Silava ser 17 miljoner som en mer  
sannolik siffra. 
Årlig avverkning:  
Cirka 12 miljoner kubikmeter

skogsindustri 
Fyra stora sågverk och plywood- 
fabriker dominerar och producerar 
mer än dubbelt så mycket som övriga. 
Skogsprodukter står för nästan 20  
procent av Lettlands exportintäkter. 

Lettlands skogar/fakta

Gustav ii adolf  
skänkte skog  
till staden riga

södra satsar i Lettland 
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för bara 20 år sedan praktiserade Janis Zvejnieks 
mamma Laima, under några månader vid MoDo/ 
Holmens plantskola i Tegnetorp utanför Norrköping. 
Hon var då chef för den statliga plantskolan i Strenči. 
Praktiken i Sverige ingick i företagets ambitioner att 
hjälpa letterna igång med moderna metoder för skogs-
odling. Det resulterade bland annat i att utrustning för 
skogsplantodling så småningom levererades till Strenči. 

sedan dess har mycket hänt. Laima Zvejniece är fort-
farande verksam men ansvaret för den idag modernast 
tänkbara plantskolan har tagits över av sonen. Av de  
15 miljoner plantor man producerar varje år finner  
en tredjedel vägarna till svenska skogar. 

– vi är väldigt stolta över våra plantor och får mycket 
beröm från svenska skogsägare för deras höga kvalitet, 
sade Janis under det intressanta besöket i Strenči.  
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Det är tiDiG förMiDDaG när bussen 
rullar in på gården Druli strax utanför 
Valmiera i norra Lettland. I pergolan 

tar Maris och Gunita emot med kaffe, saft och 
snittar. 

Maris är chef för Skogssällskapets verksamhet 
i de tre baltiska länderna. Varje dag pendlar han 
de nästan tio milen in till Riga där kontoret finns. 

eftertänksaMt Börjar han berätta om 
gårdens historia. Hur hans mammas morbror 
förvärvade den alldeles efter första världskrigets 
slut, i den dramatiska tid som ledde till den 
första frigörelsen från Ryssland 1920. 

– De brukade gården, och levde nog ett  
rätt hyggligt liv på vad den gav, säger Maris. 
Men efter bara 20 år bröt andra världskriget  
ut och ryssarna kom tillbaka. Lettland förvand-
lades 1940 till en sovjetrepublik. Massdeporta-
tioner av människor satte skräck i befolkningen. 
Urvalet var enkelt, man tog dem som ägde 
något, egendom, land – och förstånd. 

efter Bara tre år ”BefriaDes” (som många  
då trodde) Lettland av Tyskland. Men istället 
hamnade man i en ny malström av terror men 
nu främst riktad mot judar. 

Vid krigsslutet 1945 stod ryssarna åter på 
lettisk mark.

– Både min mors och hennes morbrors  
familjer, insåg vad som väntade. Som själv- 
ägande bönder stod ju de senare på listan över  
sådana som var oönskade av sovjetstaten. Alter-
nativen var att fly landet så snart som möjligt 
eller riskera att deporteras till Sibirien. De valde 

det första och hamnade till att börja med i ett upp-
samlingsläger i östra Tyskland. När de sedan för-
sökte ta sig vidare till den brittiska zonen fångades 
min mor och hennes familj in och sändes tillbaka 
till Lettland. De övriga kunde så småningom ta sig 
vidare till USA.  

år 1991 – efter 47 år av sovjetisk ockupation – 
kom så den andra frigörelsen. Omedelbart inledde 
den lettiska regeringen arbetet med att hitta de 
rättmätiga ägarna till de marker som konfiskerats 
av ryssarna. 

Min moster och hennes barn i USA var inte 
intresserade och frågan gick istället till Maris. 

– De erbjöd oss att utan ersättning överta 
gården som då var i ett bedrövligt skick, berättade 
Maris. Under alla de här åren hade inget under-
hållits, allt var förfallet och markerna igenvuxna. 

seDan Dess har Maris och Gunita rustat upp 
och successivt förvandlat den nedslitna gården till 
en trivsam bostad med fungerande, utarrenderat 
jordbruk. Man har också förvärvat mer mark och 
brukar nu 89 hektar åker och 60 hektar skog. 

– Vi lever bra här, säger Maris. Den livskvalitet 
det innebär att bo på landet uppväger mer än väl 
nackdelarna med att ha så långt till jobbet.  

MeLLan De MånGa sevärdheterna 
och vackra husen i Rigas gamla 
stadskärna, gav hon intressanta in-

blickar om förhållandena i dagens Lettland. 
– Som ni kanske redan lagt märke till 

finns det, som i Sverige, nästan inga utomeu-
ropeiska invandrare här, sade hon. Inte heller 
ser man de många utvandrarna. Befolkningen 
har minskat från 2,6 miljoner på 1990-talet 
och tangerar nu 2 miljonersstrecket.

Hon menade att frågan om invandring 
är känslig i Lettland därför att klyftorna  
i samhället är så stora. 

– Pensionerna är fortfarande väldigt 
låga. Min pappa till exempel får inte mer 
än motsvarande 2 500 kronor i månaden. 
Många äldre har det jättejobbigt. Maten 
kostar nästan lika mycket som i Sverige. 
Hyrorna har stigit kraftigt – även i de  
gamla nedgångna sovjethusen.  

hon BerättaDe också att letter är i mino-
ritet i Riga med bara 40 procent jämfört 
med 60 procent rysktalande. 

– Borgmästaren är ryss. Det kanske  
inte behöver betyda så mycket, han är till 
och med gift med en lettisk kvinna. Men 
det känns utan tvekan konstigt att staden 
leds av en man som står Putins parti  
mycket nära. 

– En annan företeelse som många  
besökare undrar över är hur uppemot  
100 000 rysktalande den 9 maj varje år  
kan samlas för att fira ”segern” i andra 
världskriget – samma dag som Lettland  
åter blev ockuperat av Sovjetunionen.

– Så länge det finns människor som 
har egna erfarenheter av det förtryck som 
sovjetstaten utövade så kommer det att 
upplevas som en provokation. 

Men, fortsatte hon, blandäktenskapen 
ökar och andelen rysktalande som på grund 
av bristande kunskaper i lettiska språket 
inte får rösta har minskat. Så visst finns det 
hopp – men Rysslands agerande de senaste 
åren upplever många som illavarslande…  

»

»
TExT Lars kLinGströM 

Maris och  
Gunita  
fick tillbaka  
familjens gård 

tankeväckande  
rundvandring i Riga

Den historia som Maris och  
Gunita Sloka berättade för  
Skogshistoriska Sällskapets  
resenärer delar de med många  
tusen andra letter. Ja, nästan  
alla invånare har på något sätt  
personliga anknytningar till  
det som hände under sovjettiden. 

stadsvandringen i riga en solig söndagsförmiddag blev något 
mycket mer än en tur i en mycket gammal och mycket vacker 
stad. Den svensktalande guiden Ira Rezais förmedlade bitar  
ur den lettiska nutidshistorien som ledde till eftertanke.

Det faktum att 740 000 människor (37 %) i Lettland är rysktalande är en het  
potatis. Den höga andelen beror på den ”förryskning” som pågick under hela den 
långa ockupationstiden. De flesta rysktalande har lettiskt medborgarskap, men  
fortfarande finns 280 000 personer som saknar sådant. 200 000 av dem är etniska  
ryssar, resten är vitryssar, ukrainare och polacker. 

alla erbjuds möjlighet att bli medborgare genom att skaffa sig basala kunskaper  
i lettiska språket och om landets historia. 

Gruppen icke-medborgare har fulla sociala rättigheter men saknar rösträtt.  
De hämtar till stor del sin omvärldsinformation från ryska TV-kanaler som når långt  
in i Lettland. Trots detta är relationerna mellan letter och ryssar överlag goda.  
De som talar båda språken är i klar majoritet och blandäktenskap vanliga.

Minoritetsfrågan

Lettland
Skogshistoriska Sällskapets resa till

De svenska resenärerna lyssnar  
andäktigt och tagna på Maris Slokas 
berättelse om sin familj och hur  
gården till slut återgick till sina  
rättmätiga ägare. 

ira rezais fick mycken uppskattning för sin guidning i Rigas gamla stadskärna. 
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Dock finns Det hopp oM att andelen 
ska öka. Sedan flera år är var femte som 
tar jägarexamen en kvinna. Drivkraften 

för den svenska jakten är viltköttet, eller mat på 
bordet helt enkelt. Visst har jakten som sysselsätt-
ning för de priviligierade också funnits och för 
många är den ett sätt att leva med allt det ger av 
naturupplevelse, gemenskap och spänning. 

Historier om jakt finns det gott om, även om 
de flesta handlar om män och jakt. Men det finns 
också kvinnliga jakthistorier; om kvinnor som 
älskade naturen och att jaga. I år gick en av dessa 
jaktlegender ur tiden, Astrid Bergman Sucksdorff.

För henne började det redan som barn till den 
legendariske upptäcktsresanden Sten Bergman, 
som hon fick följa med på harjakt med stövare 
och sträckjakt på morkulla. Hon utbildade sig till 
fotograf och har fotograferat runtom i världen, 

de sista åren runt gården Dämman på Billingen, 
nära Skövde. 

för astriD BLev jakten en naturLiG fortsätt-
ning på naturintresset. Hennes berättelser lever 
kvar i trettiotalet böcker; Till en jaktkamrat, 
Chendru får en tiger, Livet i fokus för att nämna 
bara några. Den sista boken, Ett liv med rådjur, 
skrev hon på sin ålders höst och den vittnar om 
både stor kunskap och kärlek till rådjuren – som 
hon också gärna jagade. På frågan om hur hon 
kan skjuta något så vackert som ett rådjur svarade 
hon: 

– Det är inte så svårt, man bara siktar noga 
och trycker av. 

I sina äktenskap med Sven Gillsäter, Arne 
Sucksdorff och Gösta Vogel-Rödin kunde hon 
dela sina intressen. 

Astrid föddes 1927 då toleransen för kvinn-
liga jägare inte alls var lika stor överallt. I boken 
”Small-game Shooting” av Rivaz kan man ana 
tidens inställning: Självfallet bör kvinnor endast 
följa jakten som åskådare. 

Men om vi backar bandet ännu längre 
tillbaka, så där 9 000 år, hur var det då? Även 
om vi inte vet så mycket, så har man i alla fall 
hittat Sveriges äldsta bevarade kvinnoskelett, vid 
Bäckaskog utanför Kristianstad. Man trodde 
länge att det var en man – eftersom det fanns 
jakt- och fiskeredskap i graven. Men det visade 
sig vara en kvinna, cirka 35–40 år, och jägare, 
samt fiskare och mor till tio barn. Idag kan man 
se graven på Historiska muséet i Stockholm. 

Historiskt var dock kvinnans roll i jägar-
familjen främst att samla skaldjur, ägg, kanske 
snara småvilt samt att hantera kött, skinn och 
hudar.

år 1845 föDDes en annan intressant ”jägar-
inna”, Frida Segerdahl. Som dotter till över-
jägmästaren, sedermera chefen för Kungliga 
Skogsinstitutet, Gustaf Segerdahl, fick Frida  
redan som nioåring följa med sin pappa på 
jakter kring hemmet Bergagården på Hunne-
berg. Hon berättar själv att: aldrig har jag känt 

mig så lycklig, fri och glad, som när jag vandrat 
på de barriga stigarne i tysta, doftande skogen. 
Ja skogen, den härliga skogen långt borta från 
sällskapslifvets tomma pladder och kif, den var och 
skall förblifva min första och sista kärlek.

Detta löfte bröt hon dock genom att gifta 
sig med direktören K.J.B. Nordström – men 
hon fortsatte att jaga. Frida gav också ut boken 
Jakter och Minnen där hon berättar om jakt 
på and, älg, räv, orre, hare, tjäder, berguv och 
kråka. Ännu mer känd var hon dock genom att 
bli Stockholms första skridsko-gångerska, alltså 
konståkerska. 

vaD Man ansåG oM jäGarinnor i slutet av 
1800-talet står att läsa i tidskriften IDUN från 
1897: Emellertid lär det väl vara och förblifva 
så, att denna idrott aldrig kommer att blifva 
allmännare inom det kön, som vi med rätt eller 
orätt beteckna såsom »det svagare», än att det 
alltid blir särdeles anmärkningsvärdt, när en dam 
i större utsträckning och verkligen energiskt träder 
i Dianas fotspår. 

iDaG – 2015 – är sex procent av jägarkåren 
kvinnor. Svenska Jägareförbundet, som har 
arbetat med olika projekt för att öka antalet 
kvinnliga medlemmar, ligger ändå efter både 
USA med elva procent kvinnliga jägare och 
Norge tolv procent.  Ett projekt som bidragit 
till fler kvinnliga jägare i Sverige, är Jägare-
förbundets kvinnliga nätverk JAQT, som 
Ewa Klingspor drog ingång 1998. Genom att 
arrangera skytteövningar, jakter, kurser endast 
för kvinnor runtom i landet, fick de stöd och 
kvinnliga förebilder. Därtill har man insett att 
jakten behöver en jämnare könsfördelning för 
att kunna behålla acceptansen från samhället. 
Kanske kan även dagens trend med alltmer  
ekologisk mat bidra till ett ökande intresse  
för att själv kunna skaffa sig det naturliga och 
nyttiga viltköttet? Precis som Lotta Lundgren  
i tv-serien På jakt med Lotta och Leif.

Och jaktmarker borde inte vara något 
problem, för nära 40 procent av de privata 
skogsägarna är kvinnor.  

»

TExT christina niLson-DaG

Viltets  
och jaktens  
historia
Den 27 augusti samlade 
Skogshistoriska Sällskapet 
i ett gemensamt arrange-
mang med Jägareför-
bundet inte mindre än 
ett 60-tal deltagare vid 
förbundets anläggning  
i Öster-Malma. 

programmet innehöll glimtar ur 
en kommande tvärvetenskaplig 
bok om jaktens historia i Sverige av 
forskarteamet Kjell Danell och Roger 
Bergström.

Kjell Danell berättade om jakt-
metoder och den viktiga fällfångsten. 
Roande redogjorde han för tidigare 
generationers omdömen om viltets 
smaklighet. Fjällpipare har det 
läckraste köttet av alla fåglar. Trana 
gick att äta, helst som soppa för 
konvalescenter. 

Roger Bergström gjorde ett  
pedagogiskt svep över viltets histo-
ria och jaktens sociala organisation 
medan Staffan Thorman berättade 
den intressanta historien om hur  
våra olika jakthundraser växt fram.

Dagen spetsades med förre jakt-
vårdskonsulenten Göran Bergmans 
skildring av Gustaf Schröders förfat-
targärning medan Jägarförbundets 
Christina Nilson-Dag påminde  
om minnesvärda kvinnor i jakten.  
Ulf Sterler, Svenska Jägareförbun-
det, berättade om hur verksamheten 
på Öster-Malma vuxit fram genom 
åren och vapenspecialisten Sven 
Lord demonstrerade de olika vapen 
och den vapenteknik som kommit 
jakten till del. 

Bengt Stenerås
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i antiken fanns Diana. Och visst fanns det kvinnliga jägare redan på 
1800-talet. Men de var få och sågs av samhället som utövare av något 
som borde förbli männens privilegium. Och ännu är det långt kvar till  
dess jägarkåren består av lika många kvinnor som män. Av 300 000  
jägare i landet är bara 17 000 kvinnor.

Trevande start för kvinnlig jakt i Sverige 

Diana på jakt med sina nymfer. Diana var jaktens 
och de vilda djurens gudinna i den romerska mytolo-
gin. Hennes motsvarighet i Grekland heter Artemis. 
Diana dyrkades också som en fruktbarhetsgudinna 
som hjälpte familjer att alstra barn. Än idag är 
kopplingen mellan Diana och jakt fullt levande i den 
västerländska kulturen. Till exempel har flera svenska 
jaktklubbar och jaktreseföretag inkluderat Diana  
i sina namn. Målningen utfördes av peter paul 
rubens år 1636 och är en av flera där han avbildade 
Diana i olika jaktsammanhang.   

astrid  Bergman  
sucksdorff var en  
hängiven jägare och  
gav ut ett stort antal  
böcker på temat natur  
och jakt, som för henne  
var två sidor av samma mynt.  
Hon gick bort tidigare i år.  

exkursionen avslutades med  
att Sven Lord i tidstypiska kläder 
sköt med sin mynningsladdare  
så det ekade mellan byggnaderna  
i slottsträdgården.



emil öhman tilldelades i våras Skogshistoriska 
Sällskapets utmärkelse Örtugen för sitt examens-
arbete om skotare på Jägmästarlinjen vid SLU. 
– Det är ett imponerande gediget arbete som 
Emil gjort, kommenterade Sällskapets vice ordfö-
rande Erik Valinger när han delade ut utmärkelsen.  

emil belönades 
för sitt  
examensarbete  
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– en perfekt storLek på grupp för ett 
tillfälle som detta, sade Örjan Hill, nöjd 
kursledare och författare till kursboken 

Kunskap om skogens historia.
Boken har visserligen ett antal år på nacken  

men är inte mindre aktuell för det. Det ursprung- 
liga initiativet till boken togs av den tidigare ordfö-
randen i Skogshistoriska Sällskapet, Hans Ekelund. 
Han hade noterat att allt fler människor intresserade 
sig för skogshistorisk forskning och menade att  
Sällskapet borde bidra på något sätt. Resultatet  
blev denna bok vars syfte är att underlätta för 
amatörforskare och alla andra intresserade att finna 
källorna och lära sig tyda tecknen i naturen. Det  
kan förklara varför skogen ser ut som den gör och  
bidra till en tydligare bild av hur bygder och land-
skap såg ut och nyttjades i gången tid.

MeD nyckeLorDen inspiration och vägledning  
syftar kursboken till att väcka nyfikenhet kring  
skogen hemmavid. Den är utformad som en  
skogshistorisk forskningsresa där läsaren får följa  
en forskargrupps arbete med att metodiskt nysta  
upp en skogs historia.

– Men man hinner inte med allt på en dag,  
konstaterade Örjan Hill. Jag har framförallt berättat 
om landskapets utveckling, terminologin kring bon-
dens verksamhet samt svedjebruket. Merparten av  
tiden inne har ägnats åt att visa var man finner kartor 
och skriftlig källmaterial. Inte minst att gå igenom  
vad man kan utläsa ur de gamla dokumenten. 

Örjan gladdes förstås åt den uppskattning  
som deltagarna tydligt gav uttryck åt. Skogshisto-
riska Sällskapet har förhoppningar om att upp- 
repa kursen till kommande år.   

»
TExT OCH fOTO hans-jöran hiLDinGsson

TExT Lars kLinGströM 

äntligen har en efterlängtad utbildning blivit av. Den 22 augusti  
genomförde Skogshistoriska Sällskapet en kurs med hela 18 deltagare  
som fick lära sig hur man söker för att hitta historien om ett stycke  
skog – såväl i arkiv och böcker som ute i naturen.  

Mycket skogshistoria 
i ny bok från Holmen

Intresseväckande om  
Gästriklands skogar

kursledaren örjan hill är en pionjär 
bland kulturhistoriker och har en unik 
förmåga att inspirera och lyfta fram det 
kulturarv som döljer sig i de svenska 
skogarna. 

Han inledde med att skriva om sin 
egen hembygd och kulturminnena i 
skogen. Senare har han vidgat verksam-
hetsfältet högst väsentligt. 

Samarbetet med Skogshistoriska  
Sällskapet inleddes med en exkursion 
som än idag lever i minnet hos många. 
Med skådespel och körsång bland ruiner 
och lämningar ute i granskogen, öppnade 
han ögonen för de mänskliga aspekterna 
på kulturmiljöarvet i skogen. Sedan 2001 
driver han egen verksamhet under  
namnet Hill Kulturhistorisk forskning. 

skogsriket Gästrikland heter 
en ny bok skriven av journa-
listen, fotografen och tidigare 
redaktören för Skogshistoriska 
Tidender, Sidney Jämthagen. 

Det är en lättsam men 
samtidigt mycket faktaspäckad 
bok som Sidney skrivit. Att han 
är journalist märks. De trettio 
kapitlen är mer att likna vid 
populärvetenskapliga artiklar 
om intressanta företeelser 
med skog och skogshistoria 

som gemensam nämnare. Här 
finner man ”allt” serverat i 
lagom stora portioner – från 
bergsbruk och svedjefinnar till 
mekaniseringen av skogsbruket 
och hur skogen skapade sig en 
plats i den svenska folksjälen. 

Han lyfter också fram de 
helt nya möjligheter som 
skogen erbjuder för att komma 
tillrätta med klimatet och 
genom att allt som görs med 
olja som bas istället kan göras 
av skogsråvara. 

Även om boken har ett 
tydligt fokus på landskapet 
Gästrikland är den genom sitt 
breda ämnesval också intres-
sant för andra än de i detta 
landskap boende. De aspekter 
som Sidney Jämthagen lyfter 
fram är giltiga också i hela 
övriga landet.

konsten att odla skog är titeln på 
en bok skriven av Holmen Skogs 
utvecklingschef Erik Normark. 

Boken är både en instruktion  
till den personal som sköter före-
tagets skogar och en lättillgänglig 
beskrivning för den intresserade 
allmänheten om hur denna skogs-
skötsel går till. 

Erik Normark klarar denna dub-
belhet med bravur. för den opinion 
som inte sällan jämställer skogs-
bruk med skövling ger boken en 
svåremotsagd bild av hur, och med 
vilket allvar, ett stort skogsföretag 
idag sköter skog. Det handlar inte 
längre om att enbart producera 
mycket virke, utan att göra det så 
att skogens naturliga mångfald av 
arter kan fortleva. Det inledande 
kapitlet om den historiska bakgrun-
den till dagens skogslandskap är 
värt ett särskilt omnämnande. Här 

målar författaren upp hela bilden 
av den svenska skogens historia, 
från när isen släppte sitt grepp för 
tiotusen år sedan till hur skogen 
utnyttjats genom tiderna och vilka 
lärdomar dagens skogsskötare kan 
dra av skogshistorien. 

Holmen förtjänar beröm för 
att ge ut en sådan här bok och 
författaren en stor eloge för det 
engagemang för skogen han läg-
ger i dagen. 

Boken kan beställas kostnads-
fritt från www.holmen.com

Leta själv
Historiska kartor finns på Lantmäteriets 
hemsida www.lantmateriet.se 
Genom avancerade sökningar kan man  
få fram mycket gamla kartor. 

Också via Riksarkivet kan kartor hämtas 
genom att söka på socken. 
www.riksarkivet.se/kartor-ritningar

– jo, jaG BLev naturLiGtvis väldigt 
glad för den här uppmärksamheten, 
kommenterar Emil. Det var mycket 

arbete bakom exjobbet, men också väldigt roligt. 
Emil har i princip studerat ”allt” som står 

att finna om hjulskotare i Sverige – från det 
den första presenterades 1962 ända fram till 
och med 2012. Han har bland annat detalj-
studerat tillverkarnas egna specifikationer och 
lusläst vartenda nummer av tidningen Skogen 
under den här perioden. 

De första hjulskotarna fick mycket kritik för 

att de ofta orsakade svåra markskador. Emils av-
sikt med studien var att ta reda på om lastindex 
och marktryck hade förändrats över tiden.  

– Generellt kan man säga att lastindex, det 
vill säga förhållandet mellan lastförmåga och 
tjänstevikt har minskat. Också marktrycket har 
minskat. Däremot har inte den tydligt ökade 
motoreffekten bidragit till ökad lastförmåga i 
samma grad. 

Emil arbetar idag på Skogsstyrelsen i Piteå 
med rådgivning och uppdragsverksamhet. 

Det blev inte skogsteknik? 

– Jag är fortfarande intresserad av sådana 
frågor, men jobbet här på Skogsstyrelsen är 
både intressant och omväxlande. Jag stor-
trivs och saknar egentligen inte de tekniska 
frågorna. 

Emil har sina rötter i Kalix där han idag 
engagerar sig i skötseln av familjens skog, ca 
150 hektar. 

– Det är klart att både föräldrar och mor-
föräldrar tycker det är bra att få en jägmästare  
i familjen. Och själv tycker jag det är toppen 
att få del av skogsskötseln.   

»
en historiebok döljer 
sig under mosstäcket  

örtug är benämningen på ett medeltida mynt som först slogs på  
Gotland på 1300-talet. Skogshistoriska Sällskapet har genom åren  
delat ut 46 Örtugar till personer som gjort berömvärda skogshistoriska  
insatser. Örtugen består av ett diplom och en penningsumma,  
för närvarande 5 000 kronor. 

Årets andre motta-
gare av utmärkelsen 
Örtugen var Rolf 
Sievert, som fick den 
för sin bok Tvartorp 
– berättelsen om en 
skogsgård. Rolf Sievert 
presenterades  
i Tidender nr 2.
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BeGreppet BioLoGiskt kuLturarv har 
först i sen tid definierats. Riksantikvarie-
ämbetet ser det som Det biologiska kultur-
arv i form av ekosystem, naturtyper och arter 
som uppstått, utveckats eller gynnats genom 
människans nyttjande av landskapet och  
vars långsiktiga fortlevnad och utveckling  
förutsätter eller påverkas positivt av  
brukande och skötsel.  

Det biologiska kulturarvet är alltså  
den del av den biologiska mångfalden som 
är resultat av människans aktiva brukande. 
Under exkursionen framkom tydligt att 
beslutsfattarna behöver mer kunskaper 
om detta kulturarv för att kunna bevara 
ett landskaps historiska och biologiska 
innehåll. 

När exkursionsdeltagarna under Anna 
Westins och Tommy Lennartssons led-
ning rörde sig framåt över torrbackar och 
bördiga terrängpartier på Raggarön med 
ögonen på särpräglade kärlväxter, och med 
en uppsättning kartor, sökte vi berättelsen 
om platsen i en kombination av biologi 
och historia. 

Representanter från Skogsstyrelsen 
och Länsstyrelsen intygade att man tagit 
intryck av pågående forskning om biolo-
giska kulturarv. Det framkom också att 
Roslagens brukare av jord och skog känner 
sig åsidosatta i dagens myndighetsstyrda 
landskapskoncept. 

Jan Sandström  

unDer tiMMerfLottninGsepoken för-
stördes många grusbottnar som är fiskens 
naturliga lekområden. De som blev kvar 
spolades ofta bort med de starka ström-
marna i flottningskanalerna. 

Daniel Holmqvist berättade att längs 
Vindelälven genomförs elfiske varje år  
i syfte att dokumentera och övervaka 
fiskebeståndets status. Genom att fiska 
på samma plats och vid samma tidpunkt 
under flera år får man en bra bild av  
fiskbestånden över tiden.

Vindelälven är något av  
laxens E4. Och även om trafiken  
inte är lika stark som förr så  
noterar man numera en hygglig  
laxuppvandring förbi de mäktiga  
forsarna i Vindeln. 

Pensionerade jägmästaren  
Gunnar Andersson berättade att  
när flottningen låg i topp fanns  
inte mindre än 160 mil insynade  
flottleder i Vindelälvssystemet. 

Owe Eliasson 

GLoMMa är skanDinaviens 
både längsta och mest vattenrika 
älv. Den avvattnar Norges skog-
rikaste områden och har också 
varit Nordens största flottled. 

Här besöktes de gamla 
skiljena Bingen Lenser och 
Fetsund Lenser där timmer 
sorterades ända fram till 1985. 
Idag är detta ett flottningsmu-
seum där stenkistor och bryggor 
är bevarade och utgör ett helt 
älvlandskap. I besöket ingick 
också en färd med en autentisk 
ångdriven flottningsbåt. 

En annan höjdpunkt var 
Norsk Skogmuseum i Elverum, 
där vi fick tjuvkika på det gigan-
tiska konstverket Det fantastiske 
treet som med hjälp av fiber-
optik illustrerar fotosyntesen. 
Kopplingen till konferensens 
högaktuella seminarium om 
skog och klimat kunde inte ha 
blivit bättre.  

Iréne Gustafson
Läs mer om nordiska skogs- 
historiska konferensen i Elverum 
på Skogshistoriska Sällskapets 
hemsida.

haMra är en av sveriGes första nationalparker. 
Den inrättades inte på grund av några estetiska 
värden utan därför att den skulle bli ett ”forst-
ligt försöksfält”. Parken gjordes inte större än 
20 hektar på grund av att man ansåg skogen i 
området som alltför produktiv. För fem år sedan 
utvidgades den och omfattar nu 1 380 hektar. 

På de ursprungliga 20 hektaren lade legen-
dariske SLU-professorn Henrik Hesselman 
1922 ut två försöksytor som uppmättes igen 
först 72 år senare.  

Under exkursionen diskuterades vilka slut-
satser man kan dra av dem. Skogen har inte 
brunnit sedan 1854 och stormskadorna är av sent 
datum. De äldsta tallarna är nu 350 år gamla. 

Hur bör man nu hantera den något bort-
glömda gammelskogen i Hamra nationalpark? 
Det kom flera bud om detta från deltagarna: 
Återknyt till statuterna om forskningsändamålet 
och lägg ut några jämförelseytor. Tänk på att 
rekreationsaspekterna växer i betydelse för våra 
”riksklenoder”. 

nära nationaLparken LiGGer Fågelsjö by med 
Gammelgården Bortom Åa. Hit till Fågelsjö 

invandrade mot slutet av 1600-talet finska skogs-
bönder. De var inte bara ”svedjefinnar” utan 
också ”smedjefinnar” och Fågelsjö blev berömt 
för sina effektiva mynningsladdare med slaglås. 

Idag bor bara 20 personer i Fågelsjö.  
Men Gammelgården är ett världsarv,  
en turistisk sevärdhet av rang.  

Jan Sandström  

i härligt försommarväder genomfördes den 8 juni en mycket 
intressant exkursion med 35 deltagare om bondeskogens  
biologiska kulturarv i Långalma utanför Östhammar.  
Den leddes av Anna Westin och Tommy Lennartsson, CBM, 
Centrum för biologisk mångfald vid SLU. 

– alla de ingrepp i form av rensningar och sprängningar som 
gjordes för att underlätta flottningen var negativa för fisken. 
Det berättade Daniel Holmqvist, Ume/Vindelälvens fiskeråd 
och projektet Vindeln River LIfE vid Skogshistoriska  
Sällskapets exkursion i Vindeln den 17 augusti.

årets upplaga av Nordisk Skogshistorisk 
Konferens hade sitt basläger i Elverum, 15 mil 
nordost om Oslo. Tjugotalet deltagare från alla 
de fem nordiska länderna tog i slutet av augusti 
del av ett digert program med den mäktiga 
älven Glomma som ”blå tråd”. 

Den 13 augusti samlade Skogshistoriska Sällskapets kontaktperson i Dalarna, Rune Dehlén, 
tillsammans med ekologen Jan Hedman, ett sextiotal exkursionsdeltagare i Hamra nationalpark 
och den närliggande fågelsjö by. 

Det biologiska kulturarvet  
kräver mer uppmärksamhet

flottningen var fiskens värsta fiende

skog och klimat tema för årets 
nordiska konferens i Elverum

Intressant i hamra och fågelsjö 

Daniel holmquist gav en lektion i elfiske. foto: Erik Valinger.

tommy Lennartsson och anna Westin från Centrum  
för Biologsik Mångfald, ledde exkursionen med stor  
sakkunskap. foto: Ola persson. 

skiljet vid fetsund Lenser 1967 då timmerflottningen fortfarande var intensiv.
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i tidender kommer från och med nu genomförda exkursioner och andra arrangemang  
att beskrivas tämligen kortfattat. Längre exkursionsreferat publiceras istället på hemsidan 
www.skogshistoria.se som därmed får en viktigare roll i Skogshistoriska Sällskapet.  
Denna roll kommer att bli än viktigare när vi så småningom har slutfört pågående arbetet  
med en ny och betydligt mer funktionell hemsida. 

Men ingen regel utan undantag. Naturligtvis ska vi också framöver lyfta fram allmängiltiga  
ämnen som kommer fram vid exkursionerna. Eller extraordinära arrangemang, som till  
exempel sommarens resa till Lettland som beskrivs över flera uppslag i detta nummer. 

Mer om årets  
exkursioner på  
www.skogshistoria.se 

ekologen  
jan hedman  
förmedlade sina  
kunskaper om  
naturvärdena i Hamra  
nationalpark.  
foto: Rune Dehlén
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Skogshistoriska  
Sällskapet
c/o Bengt Stenerås 
Tullportagatan 9 
532 30 Skara

året är 1917. Platsen Fiskåvattnets kronopark, Ströms Vattudal  
i nordvästra Jämtland. Fotografen heter Edvard Wibeck, legendarisk 
jägmästare och en pionjär inom Svensk natur- och landskapsvård.  

året innan haDe han lämnat tjänsten 
som assistent vid Statens Skogsförsöks-
anstalt och tillträtt en befattning som 

kronojägmästare vid Storbackens revir i Norr-
botten. Varför han tagit sig ändå till Fiskåvattnet 
det här året kan vi bara gissa. Det är ju inte 
nästgårds precis. Först tåg från Murjek till Ånge 
för byte mot Östersund. Där ännu ett byte och 
vidare färd till Ulriksfors på den första delen av 
inlandsbanan som blivit klar några år tidigare. 
Därifrån vidare med ångbåt på Vattudalen tio-
talet mil till Bågede och sedan ytterligare dryga 
två mil hästskjuts eller till fots till Västra Fiskå-
vattnet där det hygge han fotograferade ligger. 

Kanske var det för att han var engagerad i 
något försök här. Wibeck var intresserad av för-
yngringsfrågor och hade skrivit flera uppsatser  
i ämnet i Skogsförsöksanstaltens årsrapporter. 

hyGGet MeD sina höGa stuBBar vittnar om 
två saker: 1. Att de båda tidigare vintrarna varit 

snörika. 2. Att trakthyggen inte – som många 
svenskar fortfarande tror – är något som föddes 
med skogsmaskinerna på 1950-talet. 

Faktum är att trakthyggen var vanliga i norra 
Sverige redan vid början av förra seklet. Och i 
södra Sveriges bruksskogar började trakthyg-
gesbruk enligt samma principer som idag införas 
vid mitten av 1800-talet.  

Jägmästarstudenten Hanna Lundin kunde  
i sitt examensarbete 2011 visa att det främsta 
skälet till att trakthyggesbruket infördes i slutet 
av 1800- och början av 1900-talet var insikten 
om hur alarmerande dåligt läget var i norra 
Sveriges skogar. Hämningslös exploatering utan 
krav på återväxt riskerade att helt utarma det 
svenska skogskapitalet. 

eDvarD WiBeck, föDD 1877, var en av de skogs-
män som engagerade sig i arbetet med hur man 
skulle kunna föryngra förödda marker i norra 
Sveriges kärva klimat. Han var föreståndare för 

avdelningen för föryngringsförsök i Norrland 
vid Skogsförsöksanstalten och arbetade med 
föryngrings- och proveniensfrågor under hela  
sin yrkesverksamma tid.  

Men han var också en mycket engagerad  
naturvårdare och ansåg redan på 1930-talet  
att de svenska skogarna höll på att utarmas  
på grund av för intensivt skogsbruk. 

Under hela livet arbetade han också för att 
värdefulla naturmiljöer skulle skyddas. Det är 
hans förtjänst att nationalparken Store Mosse  
– väster om Värnamo kunde inrättas. Redan  
på 1950-talet lämnade han in de första försla-
gen om att göra det nästan 8 000 hektar stora 
mosskomplexet till naturreservat. År 1971,  
två år före hans död blev det verklighet och  
tio år senare inrättades den nationalpark som 
han kämpat för under så många år.  

Bilder: Skogsbiblioteket, SLU.

»

Skogsman, natur- 
vårdare och fotograf

AV Lars kLinGströM
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edvard Wibeck:

fiskåvattnets kronopark 
den 19 september 1917. 
fjället i bakgrunden är 
fiskåfjäll. Edvard Wibeck  
var en både flitig och skick-
lig fotograf. Under nästan 
ett halvt sekel tog han sina 
bilder med en och samma 
bälgkamera.  

edvard Wibeck har beskrivits 
som ”en reslig fura i en låg-
växt snårskog”. Alltid saklig 
och viljestark. Han hade en-
ligt egen utsago aldrig rakat 
sig och såg helskägget som 
mannens främsta prydnad. 


