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Skånes  
alléer 

Patrik Olsson guidade i

De fick årets örtugar Bilden som gläntade 
på skogshistorien



Den tySka miljöorganiSationen roBin WooD gör 
för närvarande en namninsamling i protest mot svenskt 
skogsbruk. Tyska läsare ombeds att underteckna en 
skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Man 
hävdar bland annat att svenska skogsägare fortfarande får 
göra slutavverkningar av sällsynta naturskogar med stora 
andelar av olika sorters träd. Källan är Miljömagasinet! 

VaD man än anSer om DeSSa organiserade protester  
mot svenskt skogsbruk, så kan man genom en titt i back-
spegeln notera att vi har en skogshistoria som ger besked 
om hur människan i alla tider utnyttjat skogen och dess 
resurser för sin överlevnad och utkomst. 

ViSSt Skulle Det Vara en Styrka om företag och orga-
nisationer i sina hållbarhetsredovisningar kunde ägna 
ytterligare lite utrymme åt de skogshistoriska aspekterna.

ÅretS exkurSionSprogram har en intressant spännvidd 
och erbjuder något för alla! De skånska alléernas historia 
och skepnad är onekligen ett udda ämne. Skogsindu-
strins historia är oftast väl dokumenterad. Här är SCA:s 
Merlo slott utanför Sundsvall något alldeles extra med 
sitt centrala arkiv, särskilt när initierade berättar om det. 
Granbarkborrekatastrofen i Värmland på 1970-talet är 
historia i närtid, men väl så viktig att lyfta fram. Betänk 
att dagens skogsstudenter är födda under 1990-talet och 
knappast har en susning …

ViD Det här laget är fyra av årets nio exkursioner 
genomförda. Tacksamt noterar vi det stora intresset för 
exkursionerna och inflödet av nya medlemmar.  

VÅra möten meD SkogSföretagen fortSätter. I april 
fick vi möjligheten att träffa Södras förvaltningsråd. Vår 
presentation kring sällskapets verksamhet och framtids-
ambitioner tror vi ger avtryck. Vi har ett gemensamt 
ansvar för skogens kulturhistoriska värden och kan bidra 
på olika sätt till bevarandet. Tack Södra, vi återkommer  
i oktober när det är dags för Gösta Edström-seminariet!

till SiSt ett tipS SÅ här i förSommartiD: Ta dig ut till 
torpruinen med kaffetermos och sittunderlag, slå dig ner 
och begrunda för en stund det liv som den siste torparen 
kan tänkas ha haft  någonstans kring förra sekelskiftet 
med hustru och 11 barn, häst och några kritter. Och du, 
glöm inte att betrakta den präktiga lönnen. Tänk om  
den kunde berätta! 

kunskap om  
skogshistorien
kan göra debatten 
sakligare

   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
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S k o g S h i S t o r i S k a  t i D e n D e r

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
Sensommarens och  
höstens exkursioner  
och arrangemang
Skogshistoriska Sällskapet erbjuder detta jubileumsår rekordmånga aktiviteter.  
Under våren genomfördes fyra exkursioner och när denna tidning kommer ut  
åker 40 medlemmar och andra intresserade på en skogs- och kulturhistorisk 
rundresa till Lettland. Efter sommaren väntar ytterligare sju aktiviteter.  
Läs mer om dem på www.skogshistoria.se eller i Tidender nr 1. 

Hamra i västligaste Hälsingland

hamra nationalpark och fågelsjö by
En av Sveriges första nationalparker. Hamra 
beskrevs 1903 som ”det märkligaste skogsområde, 
som inom Sveriges egentliga skogsområde ännu 
torde finnas”. Fågelsjö är en välbevarad finnby 
med anor från 1600-talet.   
Anmälan senast den 13 juli till: 
Rune Dehlén, 0730-77 00 23,
E-post: rune.dehlen@telia.com    

Öster Malma, Sörmland 

Viltet och jaktens historia 
Det vilar ett romantiskt skimmer över många gamla 
jaktformer. Många tilltalas av den ursprungliga 
nordiska jaktens intima samarbete mellan jägare 
och hund. Välkända viltforskare gör denna dag 
nedslag i viltets och jaktens spännande historia  
i det svenska skogs-och jordbrukslandskapet.  
Anmälan senast den 24 augusti till: 
Bengt Stenerås 0511-167 88, 0703-91 67 88.
E-post: bengt.steneras@swipnet.se  

oBS! ändrat datum!
Vindeln, Västerbotten   

efter flottningen 
Flottningen och dess installationer påverkade  
både vattenföring, fiskens vandring och livsmiljö.  
Under exkursionen besöker vi bland annat  
Vindelforsarna och Storkvarnbäcken och där vi  
ser resultaten av de olika restaureringsansatser av  
vattenmiljöer, lekområden och fiskvandringsvägar 
som utförts.   
Anmälan senast den 7 augusti till: 
Erik Valinger
Tel: 090-786 83 35
E-post: erik.valinger@slu.se

Lilleström och Elverum, Norge 

nordisk Skogshistorisk konferens 
Den årliga skogshistoriska konferensen genomförs 
i år i Norge. Temat är ”Skog och klimatproblema-
tiken”. Kvalificerade föreläsare från alla de fem 
nordiska länderna medverkar. 
Under de övriga dagarna genomförs exkursioner 
med skogligt, kulturellt och flottningshistoriskt 
innehåll. 
Mer information och anmälan till: 
Bjørn Bekkelund, Norsk Skogmuseum
Tel: +47-62 40 90 08
E-post: bb@skogmus.no

  
Växjö 

gösta edström –  
skogshövdingen i söder 
“Utan kamp ingen seger”. Den parollen är för alltid 
förknippad med Gösta Edström, prästsonen och forst-
mästaren som under många år ledde Södra Skogs-
ägarna. Vi lär känna den karismatiske människan 
Gösta Edström och tar del av hans unika livsgärning 
som skapare av både en stark skogsägarrörelse och 
en modern skogsindustri i södra Sverige. 
Anmälan senast 19 september till:  
Jan Sandström, 08-656 23 08, 070-603 98 11
E-post: jan.g.sandstrom@telia.com

Tvååker, Halland  

medeltida skogsbruk  
i danska munkars regi 
Den danske biskopen Absalon donerade år 1197  
en skog i Tvååker till det danska klostret i Sorø.  
Han stipulerade att den måtte användas för järn- 
hantering, byggnadsverksamhet, saltkokning och  
för att hålla ollonsvin. Här finns idag resterna av 
Europas äldsta ”järnmölla”, ofta uppmärksammad  
i teknikhistorisk litteratur. 
Anmälan senast den 10 september till: 
Anders Söderlund, 073-321 72 78
e-post: anfasterodgard@telia.com

13
Augusti
Torsdag

26
Augusti

Onsdag

27
Augusti
Torsdag28

Augusti
Fredag

29
Augusti

Lördag
30
AugustiSöndag

17
Augusti
Måndag

27
Augusti
Torsdag

5
Oktober
Måndag

15
September

Tisdag

Grovare i Västergötland 

kunskap om skogens historia 
Skogshistorisk kurs där deltagarna får lära sig  
att söka i skriftliga källor och hur man kan hitta  
arkivhandlingar och kartor. Inte minst också att leta 
efter spår i både litteraturen och ute i naturen.
Kursavgiften 700 kr inkluderar boken ”Kunskap  
om skogens historia”, skriven av kursledaren  
Örjan Hill, samt förstås lunch och kaffe. 
Anmälan och frågor senast den 13 augusti till: 
Hans-Jöran Hildingsson
Tel: 0706-83 61 19
E-post: hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se

22
Augusti

Lördag
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en historieintresserad mor och 
stort eget intresse för äldre män-
niskors hågkomster parat med 
ett passionerat intresse för skog 
och skogsbruk. Se där några av 
de förutsättningar som gjorde att 
Rolf Sievert kunde skriva boken 
Tvartorp – berättelsen om en 
skogsgård. Tidigare i år tillde-
lades han Skogshistoriska Säll-
skapets Örtug för arbetet.   

tVartorp ligger i norra Öster-
götlands skogsbygder, strax utanför 
glasbrukssamhället Rejmyre. Till 

Finspång är det fyra mil och till Norrköping 
ytterligare något längre. Platsen är gudomligt 
vacker. Skogen viker undan för öppna fält och 
betade ängar. Ålderdomliga byggnader ger 
karaktär och på andra sidan den lilla sjön Hem-
tvaren lyser huvudbyggnaden som ett smycke i 
grönskan. Det är fascinerande att det här, mitt 
inne i storskogen etablerades ett hemman redan 
på 1400-talet. Och att ägandet ända fram till 
slutet av 1700-talet gick i stafett mellan olika 
frälsemän, bland annat Louis de Geer. 

– Ägande på den tiden var något annat än 
idag, säger Rolf Sievert, när Tidender träffar ho-
nom i hans arbetsrum. Frälsemännen ägde går-
den och rätten till allt som kunde säljas externt, 
framförallt träkol. Bönderna ägde jorden och fick 
bruka den för eget behov. De fick också ta vad de 
behövde i skogen för att hålla gårdens byggnader 
i stånd – och förstås betala skatt till ägaren. 

impulSen att SkriVa tVartorpS hiStoria var 
en förfrågan för fyra år sedan från Skedevi hem-
bygdsförening som var nyfikna på den ensligt 
belägna gården i församlingens periferi. 

– Det fanns ett skåp med mängder av histo-
riska handlingar, dokument, album och bilder 
som min mor hade samlat under åren. Själv 
hade jag också fyllt på genom åren. Allt var 

osorterat och helt omöjligt att överblicka. Men 
när jag började botanisera i högarna och fick till 
en liten artikel insåg jag att här fanns underlag 
för mycket mer.  

Det blev början till en intensiv, tre år lång 
period av sökande i allehanda arkiv och interv-
juer med människor i bygden som kunde ha 
något att berätta. 

Rolf har redan från barndomen ett starkt 
intresse för historia. Han hade också öronen 
öppna när de vuxna kom in på flydda tider, och 
lagrade i minnet episoder och historier från det 
förgångna. 

– Jag hade en bra grund när jag sedan bör-
jade att mer systematiskt söka efter information 
i arkiven. 

En del gamla uppgifter har jag fått bekräf-
tade, andra har visat sig vara oriktiga. Som när 
jag lät göra en dendrokronologisk undersökning 

av de äldre husen och fann att det hus som  
”alltid” ansetts vara byggt i slutet av 1600-talet  
i själva verket var 100 år yngre.  

rolf noterar oCkSÅ att Vartefter sökandet 
börjat har han hela tiden hittat nya uppslags-
ändar att nysta i. Till exempel har protokoll från 
gamla ting varit en givande källa att ösa ur.

– Men tyvärr är inte alla arkiv digitaliserade 
ännu, vilket begränsat mina möjligheter. Sedan 
tolv år är jag inte lika rörlig som förr vilket 
gjort att jag inte kunnat resa runt och söka efter 
handlingar på plats. 

– Tvartorp har under århundradena varit 
en stor och välkänd gård som omnämns lite 
varstans i de historiska handlingarna. Och det 
är intressant att även till synes obetydliga upp-
gifter kan bidra till att skapa en bild av de större 
skeendena. Det är som att lägga pussel eller, kan 

jag tänka mig, som i en brottsundersökning när 
man beaktar och undersöker varje liten detalj. 

Du kan knappast ha haft tråkigt  
under de tre år du jobbat med boken? 
– Nej, verkligen inte. Det har varit väldigt spän-
nande att se min välbekanta hemmiljö få en struk-
tur och ett tidigare till stora delar okänt djup. 

inte minSt tyCker han Det Varit intressant 
att ta del av vilka de tidigare ägarna varit. Allt 
har inte varit positivt: På 1600-talet beskrivs 
”Tvartorps-Bengt” som både mördare och tjuv. 
Men det finns också framstående ägare som 
till exempel handelsmannen Olof Lindahl från 
Norrköping. Denne var en betydande man i Ost-
indiska kompaniet och gjorde sex resor till Kina 
i dess namn. Sista gången stannade han i sju år 
och kom sedan hem som en förmögen man. 

– Än idag lever minnena av ”Sjörövarn”, 

som han kallades i folkmun. Olof Lindahl fick 
rykte om sig att ha tjänat sina pengar på sjörö-
veri. Och när han valde att bygga sin bostad på 
en liten i ö i Hemtvaren tolkades det som att 
det var för att kunna försvara sig mot fiender. 

Under arbetets gång har Rolf, bland många 
andra intressanta personer, också funnit en an-
fader till Greta Garbo i form av 1600-talsmajo-
ren Gabriel Gyllenståhl som då ägde Tvartorp. 

familjen SieVert kom till tVartorp 1926.  
Det var Rolfs pappa, som också hette Rolf,  
som köpte den då nedgångna gården för  
100 000 kronor. Det var också han som lät 
bygga den nuvarande, vackra huvudbyggnaden. 
Rolf Sievert d.ä. var fysiker och arbetade med 
strålskyddsfrågor. Hans namn lever kvar som 
enheten millisievert som används världen över 
som ett mått på radioaktiv strålning. 

Sedan Rolf d.ä. gått bort 1966 kunde  
Rolf så småningom lösa ut sina syskon och  
själv ta över Tvartorp. Han är jägmästare och 
var fram till 1972 delägare i ett skogstekniskt 
företag. Sedan det sålts blev han skogsteknisk 
chef i Fiskeby och därefter skogschef i Holmen. 
Efter att MoDo köpt Holmen slutade han  
som vice VD i MoDo Skog 1992. 

Rolf rekommenderar fler att börja söka  
i sina fastigheters historia. 

– Det är roligt att börja söka. Det ena ger 
det andra och med allt fler arkiv tillgängliga  
via Internet blir det lättare för varje år. Inte 
minst är det något som kommande genera-
tioner kommer att ha stor glädje av.  

Läs på sidan 13 motiveringen till att  
Rolf Sievert i våras tilldelades Skogshistoriska 
Sällskapets Örtug för sin bok.

»

Gårdens  
spännande  
historia  
blev  
en bok

rolfs örtugsprisade bok 
Tvartorp – en skogsgårds historia ger 
en bred bild av gården ur både skogligt 
och kulturhistoriskt perspektiv. Den är ett 
exempel på hur mycket ”historia” det går 
att locka fram ur arkiven, men också ur 
muntliga berättelser. Boken ger också en 
bild av senare tiders skogsbruk. Den första 
skogsbruksplanen upprättades redan 
1926. De 67 kubikmetrarna per hektar 
år 1959 har sedan mer än fördubblats till 
dagens 145. Markinnehavet består idag av 
cirka 1 000 hektar, varav cirka 850 hektar 
är produktiv skogsmark.

Rolf Sievert ägnade åtskilliga timmar 
under tre år åt att locka fram uppgifter 
ur arkiven och skriva Tvartorps historia. 

TExT & fOTO larS klingStröm 
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Hur en  
bild kan  
glänta på  
skogs- 
historien

Skogsmuseet  
i Daretorp 
Strax sydost om tidaholm ligger den 
lilla orten Daretorp på en utlöpare av det 
sydsvenska höglandet. Daretorp grän-
sar till Hökensås som är ett sjörikt och 
talldominerat skogsområde flitigt utnyttjat 
av sportfiskare och friluftsmänniskor. I 
bygden fanns en gång flera hundra torp 
och därmed en betydligt större befolkning 
än idag. 

I tjugo år 
har Dare-
torpsbygdens 
Intresseför-
ening verkat. 
Alldeles nyli-
gen mottog 
man Västergötlands Hembygdsförbunds 
utmärkelse Årets hembygdsförening 2015. 
I motiveringen kan noteras att: ”Särskilt 
utmärkande är det skogsmuseum som 
intresseföreningen har skapat och som 
uppmärksammat hembygdsrörelsens 
skogspolicy, det vill säga att skogen är 
bygdens historia”. 

– Vi vill visa på skogens nytta och 
historiska betydelse, säger föreningens 
ordförande Else-Marie Bertilsson. Dagens 
människor behöver uppmärksammas på 
gamla skogshantverk som annars riskerar 
att falla i glömska. Det handlar om bland 
annat tjärframställning, fröklängning och 
tallrisets nytta för traktens tvålfabrik.

– Med gemensamma krafter har vi 
försökt att presentera alla gamla föremål, 
arbetsredskap och kläder på ett så peda-
gogiskt sätt som möjligt, säger kassören 
Herbert Hjelm. Bland annat har vi flera 
smått unika motorsågar. Och vi har precis 
gått med i Skogshistoriska Sällskapet  
och är nyfikna på vad museinätverket 
Skog & Trä kan erbjuda! 

Läs mer på: www.parhuset.se

Text & Foto hans-jöran hildingsson 

under en stunds botaniserande  
i SLU:s skogshistoriska bildarkiv dök 
torpet fagerliden upp. Det födde 
frågan varför detta till synes mycket 
alldagliga torp platsade bland alla 
gamla skogsbilder. Med hjälp av lite 
googlande framträdde snart bilden 
av både människorna på förstubron 
och ett stycke skogshistoria. 

Året är 1905. På förstutrappen till 
torpet Fagerliden, i Rokliden några 
mil väster om Piteå sitter nybyggaren 

Johan August Pettersson tillsammans med 
hustrun Margareta Johanna, en måg och  
fyra barnbarn. Johan var född 1853 och  
Margareta fem år senare. Första barnet, Johan, 
kom 1880 och sedan i rask takt ytterligare  
fyra; Johanna, Fredrika, Frans och till slut 
Jenny 1889. När Johan byggde torpet, sanno-
likt något eller några år innan första barnet 
kom, kunde han föga ana att här snart skulle 
bedrivas både skoglig forskning och Rokliden 
ge namn åt ett naturreservat. 

ViD Den tiD DÅ familjen petterSSon blev 
fotograferade vid sitt torp befann sig den 
svenska skogsforskningen i sin spädaste linda.  
Insikten om att det svenska skogskapitlet  
höll på att förödas hade blivit allmän. Tidiga-
re hade skog setts som en resurs som ständigt 
förnyade sig utan mänsklig hjälp. Men det  
exploaterande skogsbruk som dittills varit 

legio hade plockat russinen ur kakan. Till- 
ståndet i skogarna var på många håll bedröv-
ligt och insiktsfulla politiker hade i årtion- 
den varnat för skogsbrist och förordat att 
skogarna genom klokare skötsel skulle kunna 
ge mer virke.

i Den anDan inrättaDeS den Forstliga 
försöksanstalten (snart omdöpt till Statens 
skogsförsöksanstalt) i Stockholm med en 
skoglig och en botanisk gren. Hela personal-
styrkan bestod av fyra personer, bland annat 
den unge botanisten Henrik Hesselman, som 
fick ansvaret för den botaniska avdelningen. 
Dess uppgift var bland annat bringa klarhet  
i varför tallhedar var så svåra att föryngra och 
det som då var ett hett ämne i skogskretsar: 
”försumpningsfrågan”. 

Det är här Fagerheden och Rokliden  
kommer in i bilden. Här finns både en tall- 
hed och en försumpad sluttning med gran-
skog. Platsen var idealisk att utnyttja som  
ett skogligt försöksfält.  

heSSelman BeSkriVer SjälV i en skrift  
från 1910 att ”heden 40 á 50 år tidigare varit 
bevuxen med hög, vacker tallskog. Väldiga 
stubbar vittna ännu om den forna skogens 
groflek.” Han konstaterade också att endast 
några få mindre, och fulare träd hade lämnats 
och att självföryngringen var mycket otill-
fredsställande. 

I närmast poetiska ordalag skildrar han de 
norrländska tallhedarnas särdrag: ”De utgöra 
ett af skogsvegetationens mest karaktäristiska 
växtsamhällen. Det gråa, täta laftäcket, de 
spridda, magra risen, det ofta glesa och något 
ojämna trädbeståndet, som tillåter en flod 
af ljus att strömma ned på marken, skapa 
tillsammans en mycket utpräglad vegetations-
bild. På tallheden kan man aldrig tala om 
skogens dunkel eller skogens svalka.” 

heSSelman konStaterar SeDan att trots 
att det finns stora mängder groddplantor på 
heden så är det bara ett litet fåtal som förmår 
överleva någon längre tid. Han resonerar 

sig fram till att detta vare sig beror på 
renbete, markbetäckning eller skaretryck 
och att orsaken måtte finnas i marken och 
”det gäller att närmare undersöka dennas 
beskaffenhet”. 

Detta gjorde han med besked genom 
ett mångårigt studium av mark-, hydro-
logi- och klimatförhållanden i Rokliden. 
Det blev också början på en lysande 
forskarkarriär. Henrik Hesselmans studier 
av humuslagrets beskaffenhet i olika 
skogstyper lade grunden till den moderna 
skogsskötselns fokus på att hålla marken 
i ett så gynnsamt biologiskt tillstånd som 
möjligt. 

han gaV Sig oCkSÅ i kaSt meD det tidiga 
1900-talets andra stora skogsskötselfråga:  
försumpningen av skogsmark. En för-
söksyta anlades i Roklidens moränslutt-
ning invid tallheden för att utröna hur 
grundvattenförhållandena är kopplade 
till försumpning av marken och trädens 

tillväxt. Det var ett arbete som senare 
togs över, och utvidgades av de nyan-
ställda assistenterna Olof Tamm och Carl 
Malmström – bägge senare tongivande 
professorer vid Skogsförsöksanstalten. 

iDag är rokliDen namnet pÅ ett reservat 
som avsatts för att skydda den urskogslika 
skogen runt Rokån som flyter genom 
reservatet. Delar av området påverkades 
kraftigt av ett skyfall i slutet av 1990-talet. 
Den 28 juli 1997 uppmättes i Fagerheden, 
samma plats där familjen Petterson byggt 
sitt hus mer än hundra år tidigare, den 
största dygnsnederbörden som SMHI 
uppmätt – 198 millimeter. Ån svämmade 
över sina bräddar, stora ras inträffade och 
mängder av träd sköljdes med av vattnet. 
Det kan inte uteslutas att dikningarna vid 
1900-talets början och senare försök med 
dikningsrensningar bidrog till att skadorna 
blev så svåra.  

 

»
TExT larS klingStröm 

henrik hesselman
Professor Henrik Hesselman 
räknas som en föregångsman 
inom den svenska skogs-
forskningen. Han ledde flera 
skogliga utredningar och 
var ordförande i den nämnd 
som utarbetade riktlinjerna 
för den första riksskogstax-
eringen 1923. Hesselman 
var också ledamot i flera ut-
ländska akademier och lärda 
samfund samt mottog två 
utländska hedersdoktorat. 
Hesselman var född 1874 
och dog 1943.

föreningens ordförande, Else-Marie Bertilsson 
gläds över att museets skogshistoriska satsning 
uppmärksammats.

Johan Pettersson deltog i arbetet på försöksfältet.  
Bilden till höger är hämtad ur Hesselmans skrift från 1910. 

Skellefteå

Piteå

Älvsbyn

Rokliden

Luleå

E4

foto: Skogsbiblioteket, SLU.
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unDer hela 1970-talet drabbades 
Värmlands skogar av svåra skador  
orsakade av barkborrar. Såväl skogs-

ägare som myndigheter stod länge maktlösa 
innan man i stor skala börjat använda doftfällor  
vilket gjorde att angreppen i början av 1980- 
talet till slut klingade av.  

Det var en kombination av olyckliga  
omständigheter som gjorde att skadorna blev  
så omfattande. Den dåliga lönsamheten i 
skogsbruket under 1960-talet hade medfört  
en starkt försämrad skogshygien. Man lämnade 
kvar allt grövre toppar. Vindfällen fick ligga 
och inte sällan glömdes också massaved kvar  
på hyggena. Samtidigt slutade man barka virket 
i skogen, vilket tidigare varit regel. Det gjorde 
att stora kvantiteter obarkat virke blev liggande 
vid vägarna och flottlederna över somrarna. 
Detta innebar i sin tur att populationerna  
av barkborrar sakta men säkert ökade under 
hela 1960-talet. 

Det Var alltSÅ reDan BäDDat för den  
katastrof som skulle följa sedan Sverige hösten 
1969 drabbats av två mycket kraftiga stormar. 
Den första slog till den 22 september och den 
andra i allhelgonahelgen. I vindstyrka över- 
träffade den senare i delar av västra Götaland 
och sydvästra Svealand till och med den nu-
mera så berömda Gudrun 2005. 

Under en enda natt blåste det ner en hel 

årsavverkning i Värmland. Så mycket virke kla-
rade man på den tiden inte att upparbeta under 
vintern. Det innebar istället att stora mängder 
vindfällen blev liggande i skogen under hela 
sommaren 1970. De redan stora populatio-
nerna av barkborrar fick dukat bord. Antalet 
ökade explosionsartat. Sommaren 1971 stod 
det klart att en stor andel av de värmländska 
granskogarna hade omfattande skador. 

SVerker roSell, SkogSStyrelSen, beskriver i 
en uppsats, skriven vid den aktuella tiden hur 
man till att börja med försökte bemästra an-
greppen på ”naturens eget sätt” genom att fälla 
granar för att locka borrarna att yngla i dem. 

– Därefter barkades träden eller kördes ut 
för att begjutas med vatten. 

Men det var en metod med stora brister. 
Ska den lyckas krävs att virket körs ut innan 
barkborrarna lämnar träden, vilket tar två, tre 
veckor. Denna tidsram lyckades man sällan 
klara, vilket gjorde att stora mängder barkbor-
rar inte bara hann lämna träden utan också 
lägga nya ägg i grannskapet. 

– Trots att dessa ofullkomligheter snart 
upptäcktes fortsatte man med fångstvirke ända 
fram till och med 1977, säger Sverker Rosell. 
Totalt skapades under de här sex åren mer än 
900 000 kubikmeter fångstvirke – med mycket 
tveksamt resultat. 

inte förrän 1978 fiCk man tillgång till ett  
effektivare verktyg i bekämpningen. Norska 
forskare hade då lyckats att framställa bark-
borrarnas egen ”sexualdoft” – feromonet – som 
hanarna utsöndrar när de borrar sig in i träden 
och som lockar honorna att söka sig in till dem. 

– I början bakade vi in feromon i plast-
remsor som vi placerade på utvalda och helt 
friska fångstträd invid platser med tidigare 
angripna träd. Tanken var att locka borrarna  
att angripa träden och att de snart skulle  
dränkas i det kådflöde som friska träd för- 
svarar sig med. Därefter avverkades fångst-
träden och forslades bort. 

Metoden fungerade, även om också  
grannträden blev angripna. 

– Men, säger Sverker Rosell, med de  

vid den tiden gigantiska populationerna gick 
det åt så mycket granskog att man inte hann 
tillvarata skadade träd i rätt tid för att oskad- 
liggöra barkborrarna. 

Denna inSikt leDDe fram till nästa steg i 
kriget mot barkborrarna: Fällor. 

– År 1979 inköptes inte mindre än 250 000 
rörfällor, motsvarande cirka 100 lastbilslass. 

Sverker Rosell minns vilket gigantiskt arbete 
det var för skogsvårdskonsulenter och skogsägare 

att placera ut så många fällor – och hur de här 
och var närmast förändrade landskapsbilden.

– Turister lär ha frågat om det var något 
slags raketramper som stod på hyggena. 

men äntligen haDe man funnit en metod 
som fungerade. I genomsnitt fångade varje  
fälla drygt 5 000 barkborrar. 

– Den stora fördelen var att vi lyckades 
fånga föräldragenerationen innan de hann  
lägga ägg, säger Sverker Rosell. Angreppen 

minskade från 160 000 kubikmeter skadad skog 
1978 till strax över 100 000 året därpå. Sedan 
minskade skadorna ytterligare och var 1982 
nere på mer hanterbara 8 000 kubikmeter. 

– De omfattande insatserna hade inte varit 
möjliga om inte staten satsat uppemot 20 miljo-
ner om året under de värsta åren. Inte heller om 
inte skogsvårdslagens särskilda föreskrifter som 
kan tvinga fram insatser av det här slaget hade 
tillämpats.  

»
TExT larS klingStröm 

Slaget om Värmlands  
granskogar vanns  
med list och löften  
om sex

Charlottenberg

Arvika

Årjäng

Filipstad

Karlstad

Hagfors

Torsby

Stöllet

Storfors

Svåra skador

Måttliga skador

Mindre skador

Mycket små skador

Barkborreskador
på gran 1971

Vänern

under 1970-talet pågick ett krig  
i de värmländska skogarna.  
Inkräktarna hade länge övertaget  
och stora mängder granar stupade  
i den invasion de inte förmådde  
försvara sig mot. Inte förrän  
man med en urgammal list lurat  
fienden med löften om sex  
kunde kampen mot bark- 
borrarna krönas med  
framgång.   

Charlottenberg

Arvika

Årjäng

Filipstad

Karlstad

Hagfors

Torsby

Stöllet

Storfors

Svåra skador

Måttliga skador

Mindre skador

Mycket små skador

Barkborreskador
på gran 1971

Vänern
Intressant  
exkursion i   
barkborreskogar
Närmare 60 personer deltog i 
den exkursion som den 2 juni 
genomfördes i de värmländska 
skogar som på 1970-talet var 
svårt härjade av barkborrar. 

Exkursionen inleddes vid Solviks bygde- 
gård strax söder om Stöllet i Klarälvsdalen.  
Skogshistoriska Sällskapets kontaktperson  

i Värmland, Bo-Göte Jordansson, hälsade  
välkommen och presenterade dagens pro-
gram. Dagens huvudaktörer var Sverker  
Rosell från Skogsstyrelsen som tillsammans 
med kollegan, insektsexperten Gunnar 
Isacsson, presenterade historik, biologi och 
åtgärder för att komma tillrätta med de  
dramatiskt stora granbarkborrehärjningarna  
i de högväxta granskogarna på 1970-talet. 

– En lärdom för att undvika något liknande 
är att man måste vara observant och sätta in 

åtgärder så snart man ser att barkborrarna 
börjar gå från vindfällen till stående skog, 
sade Gunnar Isacsson. Och det är bättre att 
ta ner hela bestånd än bara angripna träd. 

Exkursionsdeltagarna kunde också notera 
att de skogar som ersatt det skadade, utgörs 
av blandbestånd av tall, gran och björk. 
Således mer varierade skogar än de tidigare 
ensartade granbestånden – och därmed 
betydligt mindre utsatta för massinvasion  
av skadegörare av den här typen. 

Som framgår av kartan  
intill var stora arealer av  
granskogen i Värmland  
svårt skadad av barkborrar. 

8 SKOGSHISTORISKA TIDENDER
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i Det traDitionella SamiSka  
kosthushållet användes en mängd 
olika växter både som mat och  

medicin. Två av de mest omskrivna och  
kanske viktigaste växterna för samerna var  
tallen (Pinus sylvestris L.) och fjällkvannen  
(Angelica archangelica archangelica L.). Redan 
i Linnés dagböcker från resan genom Lapp-
land under år 1732, beskrivs hur samerna 
skördade innerbarken från tallarna och 
förtärde detta som en confect. I samma källa 
framställs fjällkvannen som samernas sommar-
frukt, vilken åts liksom äpplen eller rovor. 

kunSkap om VäxternaS funktion och  
betydelse för samerna, i ett historiskt 
perspektiv, är ändå bristfälliga. Delvis beror 
det på att användandet av växter minskade 
dramatiskt från och med den industriella 
eran som började under sent 1800-tal.  
Från denna tidpunkt och framåt fick även 
samerna bättre tillgång på kommersiella  
matvaror, såsom mjöl, potatis och socker, 
vilket kan tänkas ha minskat behovet av att 
samla och använda vilda växter. 

Min avhandling lyfter frågor om 
vilka interaktioner vi kan se mellan 
växter och människor. Vilken roll 
spelade egentligen växterna i det 
samiska kosthushållet? Påverkade 
användandet av hur man rörde sig 
över landskapet? Hade skörden någon 
effekt på växtpopulationerna? Kan 
man till och med tala om regelrätt 
”skötsel” av växter, eller samlade man 
helt enkelt bara in de växter som man 
råkade hitta?

unDer VÅr/förSommar när saven 
stiger i trädet blir tallens innerbark 
söt och rik på kolhydrater. Detta 
visste samerna och tog tillfället i akt 
att skörda innerbark framförallt i juni 
månad, som också kallas för tallmåna-
den (Biehtsemánno) på Lulesamiska. 
Genom att skära ut rektangulära sjok 
av innerbark i tallstammarna och 
lämna en livrand på stammens bak-
sida tilläts träden att överleva skör- 
den. I skogar som inte har avverkats  

i modern tid kan vi därför fortfarande 
i dag hitta träd med spår av bark-
täkter som är flera hundra år gamla. 
Med hjälp av dendrokronologi, det 
vill säga analyser av trädets årsringar 
kan vi analysera dessa kulturspår och 
datera dem till kalenderårs noggrann-
het. Inom Tjeggelvas naturreservat i 
Arjeplogs kommun har vi genomfört 
en sådan studie där ca 400 träd med 
barktäkter daterades. Studien visar 
att skörd av tallinnerbark pågick här 
under minst 300 år från slutet av 
1500-talet till slutet av 1800-talet, 
förmodligen under mycket längre tid 
än så. I och med att träden dör och 
förmultnar så är det svårt att spåra 
traditionen längre tillbaka i tiden, 
men andra studier visar att det finns 
barktäkter så långt tillbaka i tiden 
som för 2800 år sedan. 

omrÅDet i tjeggelVaS utmärker 

Sig med flest barktäkter per ytenhet 
i Sverige idag och lämpar sig därför 

väl för studier som undersöker innerbarkens 
betydelse i det samiska kosthushållet. Genom 
både kvantitativa studier och näringsanalyser 
kunde vi se att innerbarken inte konsumerades 
i särskilt stora mängder men att den innehöll 
värdefulla kolhydrater i form av stärkelse men 
också en hel del olika mineraler, framförallt 
kalcium. Förmodligen torkades och sparades 
innerbarken till vintern och vårvintern, vilket 
var den absolut svåraste tiden att överleva. Då 
hade i regel matförråden sinat och viltköt-
tet innehåller väldigt lite fett. Att få i sig ett 
kolhydrattillskott är under dessa perioder helt 
nödvändigt för överlevnaden. 

fjällkVannen Var likaSÅ Den en eftertraktad 
resurs. Den växer framförallt på fuktiga områden 
i fjällen och har en flerårig växtcykel. När växten 
är mogen blommar den med en stor och ståtlig 
blomställning och efter blomningen dör växten. 
Genom historiskt källmaterial är det välkänt att 
samerna skördade och använde kvannen till en 
mängd olika saker. Framförallt skars stjälkar och 
blad ner i renmjölk för att tillreda mjölkrätten 
gompa. På detta vis förlängdes hållbarheten på 

den värdefulla renmjölken. Roten torkades och 
användes som medicin mot en mängd plågor och 
sjukdomar, till exempel mot magkolik och även 
mot förkylningar och influensa. 

kVannenS läkanDe krafter är kända sedan 
medeltiden och det är en av få medicinalväxter 
med ett nordligt ursprung som har spridits ned  
till södra Europa. För att bättre förstå hur samer-
nas skörd av fjällkvanne påverkade växtpopulatio-
nerna upprättades fältförsök utanför Ammarnäs. 
Genom att upprepat skörda kvannen ville vi se 
om det gick att hålla tillbaka växten i stadiet före 
blomning och på så vis skapa perenna populatio-
ner. Våra försök visade att kvannens överlevnad 
ökar genom skörd men för att avgöra om det är 
möjligt att helt och hållet få växten perenn kan 
studien inte visa, mer forskning krävs. Intervjuer 
med Greta Huuva, same och med stor kunskap 
om traditionellt användande av växter, visade att 
hur man skördar också har stor betydelse för  
resultatet. Det gäller att skörda varje planta spar-
samt för att få den att överleva. 

En vanlig missuppfattning är att samer och 
andra subarktiska folk uteslutande har varit 

beroende av viltkött och fisk för sin överlev-
nad. När det gäller historisk forskning om 
den samiska ekonomin så hamnar fokus ofta 
på just renskötsel eller jakt. Visst har köttet 
varit en extremt viktig resurs, men växterna 
har spelat en många gånger avgörande roll 
för människors överlevnad. Ofta har det 
handlat om att växterna har kunnat bidra med 
viktiga mineraler och vitaminer, mer sällan 
utgjorde de stapelvaror i kosten hos nordliga 
jägar- och samlarekonomier på det sätt som 
vi idag använder potatis eller pasta. Samman-
taget öppnar min avhandling upp för mycket 
intressanta nya sätt att se på den historiska 
samiska ekonomin. Jag menar att samerna i 
mångt och mycket skapade sig de resurser som 
de behövde, vare sig de gällde tillgänglighet 
av en viss växt, eller förekomsten av stående 
död ved. Växternas tillgänglighet i landskapet 
påverkade också samernas bosättningsmönster 
till viss utsträckning. Dessa aspekter är viktiga 
för att på ett mer rättvisande sätt förstå hur 
människor faktiskt överlevde på dessa nordliga 
breddgrader för många hundra år sedan.    

   

»

traditionellt anses den samiska urbefolkningen nästan helt ha levt av  
det som renarna gav. Men träd och gröna växter spelade en betydligt 
större roll i kosten än vi hittills trott genom att bidra med de livsviktiga  
mineraler och vitaminer som krävs för att överleva i ett kargt klimat.  

gröna växter  
 viktiga i det samiska kosthållet

Carl von Linné beskrev den näringsrika kvannen som  
”samernas sommarfrukt som åts liksom äpplen och rovor”.

Tjeggelvas naturreservat i Arjeplogs kommun. 

De kvanneätande barnen fotograferades  
av Ernst Manker, Nordiska museet.

flerhundraårigt spår av barktäkt. 

Anna-Maria Rautio till-
delades 2011 Skogshis-
toriska Sällskapets Örtug 
för sin studie om de norr-
ländska cykelstigarna. 
Hon är idag verksam vid 
Skogsmuseet i Lycksele. 

TExT & fOTO anna-maria rautio 

Artikeln är en sammanfattning av  
Anna-Maria Rautios doktorsavhandling 
People – Plant Interrelationships Historical 
Plant Use in Native Sami Societies som 
hon lade fram vid SLU i höstas. 
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ÅrSStämman SamlaDe ett fyrtiotal 
medlemmar, varav många hade nappat 
på erbjudandet att också vara med 

under både Skogsnäringsveckans högtidliga 
öppnande och de många intressanta program-
punkterna. 

Skogsnäringsveckan är en ”modern” variant 
av den klassiska Skogsveckan som genomfördes 
första gången 1917. Sverige var i full färd med 
att förverkliga intentionerna i den då bara 14 
år gamla skogsvårdslagen. Skogsveckan var ett 
sätt att förmedla de senaste rönen till skogsmän 
(det vara bara män då) som bodde och verkade 
fjärran från huvudstadens lärosäten, forskare 
och politiker. Åttio år senare hade skogsveckan 
tjänat ut sin roll och lades ned. Uppgiften 
att åter bygga upp ett värdefullt skogskapital 
var slutförd och det fanns effektivare sätt för 
kunskapsöverföring. 

i tio År Var SkogSVeCkan neDlagD. Precis 
som i det gamla ordspråket och om kon och 
båset blev dock saknaden snart för stor. Istället 
föddes 2007 den nya Skogsnäringsveckan som 
i tidens anda tar ett helhetsgrepp på inte bara 

skogen utan också de produkter den ger – och 
numera också klimatet.  

Det går att hitta tydliga paralleller med 
årets evenemang och den första skogsveckan 
för 98 år sedan. Då var uppgiften att ta vara på 
markens möjligheter att bära fram skog. Idag är 
uppgiften att ta vara på de nya möjligheter som 
skogen erbjuder för att komma till rätta med de 
klimatproblem som mänskligheten förorsakat.  

Som branschorganisationen Skogsindust-
riernas VD Carina Håkansson konstaterade  
när hon hälsade deltagarna välkomna: ”Skogs-
näringen driver tillväxt i världens bioekonomi.”

men SkogSnäringSVeCkan handlade nu 
inte bara om framtiden. Tillsammans med 
Föreningen Skogen arrangerade Skogshistoriska 

Sällskapet ett seminarium som handlade om 
den verkliga stommen i bioekonomin – såg-
verksindustrin. 

Universitetslektor Ronny Pettersson och 
filosofie doktor Roland Nellbeck redogjorde  
för hur sågverken växte fram vid 1800-talets 
mitt och hur de fortfarande spelar – och kom-
mer att spela – en huvudroll i den svenska 
skogsnäringen. 

Seminariet utgiCk frÅn det nyligen avslutade 
jätteprojektet om sågverksnäringens historia 
som de båda herrarna medverkat i. Boken 
Sågverksnäringens historia 1850–2010 (utgiven 
av KSLA) kommer ut efter sommaren och  
refererades grundligt i Tidender nr 1, 2015.   

»
TExT & fOTO larS klingStröm 

med anledning av Skogs- 
historiska Sällskapets 25-års- 
jubileum fick årsstämman i april  
en särskilt högtidlig inramning  
då den genomfördes i anslut- 
ning till Skogsnäringsveckan. 

emil öhman tilldelas en örtug för  
sitt examensarbete på Jägmästar-
programmet vid SLU, ”Hjulskotarens 
tekniska utveckling”.

Han visar hur utvecklingen av  
skotarna bidragit till den produktivi-
tetsutveckling som skett i det svenska 
skogsbruket sedan 1960-talet. 

I arbetet har han dessutom utfört 
statistiska studier av trender vad avser 
lastindex, motoreffekt i förhållande till 
totalvikt och medelmarktryck. Slutsat-
serna var att lastindex och medelmark-
tryck minskat över tid medan motor-
effekten i skotarna ökat. Hans studie 
presenteras närmare i ett kommande 
nummer av Tidender. 

rolf Sievert beskriver historiken  
kring skogsgården Tvartorp i norra 
Östergötland, som varit i familjens ägo 
sedan1926. Boken ger en mycket djup 
inblick i hur skogen utnyttjats och hur 
skogsbruket bedrivits. Han beskriver  
hur mycket kolning och flottning betytt 
för utvecklingen av gården. Även 
trädgården, jakten och fisket beskrivs. 
Förutom detta är boken kryddad med 
fantastiska fotografier, gamla såväl som 
nytagna, samt kartor som sammanfatt-
ningsvis gör boken till ett riktigt prakt-
verk. Den ger dessutom en gedigen 
beskrivning av de personer som verkat 
där sedan 1600-talet.

 

fler medlemmar skulle göra ekonomin starkare
Skogshistoriska Sällskapets formella årsstämma, genomfördes vid slutet  
av skogsnäringsveckans öppningsdag och leddes av Björn Sprängare.

hans-jöran hildingsson inledde med 
att kort summera de gångna 25 åren. 

– Vi tycker nog att vi har åstadkommit 
en hel del, konstaterade han. Vi har pub-
licerat cirka 200 skogshistoriska artiklar 
i vår årsskrift. Det är en unik samling av 
fakta och personliga minnen som i framti-
den kommer att få ett ännu större värde. 
Dessutom har vi genomfört inte mindre 
än 150 exkursioner runt om i landet och 
belönat närmare 50 amatörforskare och 
unga, lovande studenter med Örtugar. 

Han konstaterade också att antalet 
medlemmar stadigt har ökat och det nu 
närmar sig 1 200. 

– Vi har höga ambitioner och strävar efter 
att växa ännu mer. Det behövs eftersom vi hela 
tiden balanserar på det ekonomiskt möjligas 
gräns. Fler medlemmar bidrar till att göra vår 
ekonomi starkare. Därför behövs allas insatser i 
arbetet med att inspirera fler att söka sig till oss. 
Inte minst finns en stor potential i den svenska 
skogsägarkåren, där intresset för skogshistoria 
ofta är stort – samtidigt som allt för många 
fortfarande inte riktigt är medvetna om att 
Skogshistoriska Sällskapet finns. 

Hans-Jöran Hildingsson redogjorde också för 
effekterna av den förra årsstämmans beslut att 
avsluta medlemskategorin ständiga medlemmar 
och istället överföra dem till årsbetalande. 

– Det var ett tufft beslut vi tog – men 
helt nödvändigt. Möjligheten att bli ständig 
medlem fanns då Skogshistoriska Sällskapet 
grundades. Den togs dock bort efter några 
år, men till och med förra året tillhörde 
nästan en fjärdedel av medlemmarna denna 
kategori. Av de reaktioner vi sett hittills är 
det bara ett fåtal som valt att inte förnya 
medlemskapet. 

Vi genomför också flera aktiviteter för 
att värva fler medlemmar. Bland annat har vi 
under det senaste året fått presentera oss för 
Mellanskogs medlemmar. Södra står på tur 
att besöka. 

emil öhman tog med sig finstassen  
(= skogisvästen) till Stockholm när han 
belönades med en Örtug för sitt exa-
mensarbete. Utdelare var Skogshistoriska 
Sällskapets vice ordförande Erik Valinger. 

Hans-Jöran Hildingsson konstaterade att Christer Karlsson 
är en mycket värdig mottagare av föreningen Skogens 
Silverkvist. 

rolf Sievert hade inte möjlighet att  
vara med vid årsstämman och får sin 
Örtug vid senare tillfälle.

”Du lever i ett välsignat land min son. Här finns det ju skog.” författaren Theodor Kallifatides berättade 
om sin åldrande fars kommentarer när han besökte sonens nya hemland för första gången.

Årets örtugar
emil öhman och rolf Sievert heter årets mottagare  
av Skogshistoriska Sällskapets utmärkelse Örtugen. 

Årsstämma i fint sällskap

ronny pettersson och roland 
nellbeck redogjorde entusiastiskt för 
den svenska skogsnäringsindustrins 
historia – som de båda nu starkt 
bidragit till att teckna ned. 

för den intresserade går det 
att ta del av de flesta föredragen 
under Skogsnäringsveckan på SVT 
Forum. Enklaste sättet att hitta 
till denna lite undangömda del på 
SVT:s hemsida är att gå via Skogs-
näringsveckans egen hemsida: 
www.skogsnaringsveckan.se  
och sedan klicka på Det hände. 

Dagen till ära fick Skogshistoriska Sällskapet förmånen 
att få dela ut Föreningen Skogens silverkvist till en 
mycket förtjänt mottagare – Skog dr Christer Karlsson, 
försöksledare vid SLU:s försökspark i Siljansfors och 
tidigare direkt ansvarig för det skogsmuseum som  
ligger i anslutning till parken. 

I den långa motiveringen till hans silverkvist fram-
går att Christer, förutom sina insatser i försöksparken, 
genom åren också varit synnerligen engagerad i arbe-
tet med att utveckla Siljansfors skogsmuseum. Han var 
också den som såg till att inventarierna från nedlagda 
Silvanum i Gävle delades med museerna i Lycksele 
och Särna. Hans förtjänst är det också att samlingarna 
från likaledes nedlagda Dalälvens flottningsmuseum  
i Gysinge kunde tas om hand i Siljansfors. 

Som ansvarig för försöksparken ingår Christer  
i styrelsen för museet. Han är en mycket påläst och 
uppskattad guide med ingående kunskaper om  
utvecklingen i skogen och i samhället i övrigt. Tack 
vare närheten till försöksparken har vandrings- och  
informationsslingor anlagts, vilket Christer varit  
i högsta grad inblandad i.

Silverkvist till  
Christer Karlsson 
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i Den BegynnanDe VÅrgrönSkan 
gjorde dryga 30-talet deltagare en 
rundtur per buss på främst lokala  

vägar i sydvästra Skåne. Under färden guidade 
exkursionsledaren Patrik Olsson lugnt, meto-
diskt och sakkunnigt om de alléer vi passerade. 

– Alléträd är numera skyddade och får inte 
tas ner utan länsstyrelsens medgivande. Med 
början under 1980-talet ödelades de flesta  
almalléer på grund av den aggressiva alm- 
sjukan. Därför har man på många ställen fått  
ta nya tag i syfte att hitta lämpliga trädslag. 

en StÅenDe frÅga frÅn flera under dagen  
var vilket som är det perfekta alléträdet. 

– Ja, där får man se på varje plats för sig 
vilka förutsättningarna är, menar Patrik.  
Trafikverkets nollvision påverkar var nya alléer 

kan anläggas. Ek har valts i något fall utanför 
Lund. Men det är ovanligt. Efterhand som 
alléträd skjuter i höjden måste sidogrenar tas 
bort. Fri höjd för fordon ska vara 4,5 meter. 
Trafiksäkerheten ställer också krav på hur nära 
väg en allé får anläggas. Lind är det trädslag 
som oftast fått ersätta almen. Det är mycket 
tåligt, har fin växtform och tål att beskäras. 

– För cirka 250 år fanns nästan inga träd 
alls i det skånska landskapet, berättade han  
vidare. Dåvarande landshövdingen föreslog, 
eller snarare anmodade, befolkningen att 
plantera pil. Det gjordes i rader eller i grupper. 
Pilarna hamlades regelbundet ungefär vart-
annat till vart tredje år och fick därigenom  
sitt karakteristiska utseende. Grenarna nyttja-
des som underlag för halmtak, för byggnation 
och som djurfoder.

exkurSionen SamlaDe ett fyrtiotal 
deltagare som samlades vid träpatro-
nen Fredrik Bünsows sommarslott 

Villa Merlo i Timrå, där SCA numera har sitt 
arkiv. Förre arkivchefen Kjell-Åke Hermans-
son belyste spännande epoker och händelser  
i regionens industrihistoria, medan den nu-
varande, Monica Jonsson, guidade i sommar-
slottet, uppfört 1883–1885, och presenterade 
dess skapare Fredrik Bünsow.  Informations-
chefen Björn Lyngfelt berättade om de om-
välvningar som skett i SCA:s närhistoria.

Den öSterrikiSke SamhällSVetaren Joseph 
Schumpeter myntade på 1930-talet begrep-
pet skapande förstörelse. Det är, menade han, 
innovationer och innovatörer som driver den 
långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kapita-
listiska samhällen genom att ersätta befintlig 
teknik och förstöra tidigare företagsstrukturer. 

Ett tydligt exempel på detta var då träeko-
nomin växte fram. I den industriella expan-
sionens första fas vid 1800-talets mitt blev det 
möjligt att ta skogens slumrande rikedomar 
i anspråk. Ångmaskinen gjorde att sågverken 
kunde flyttas från inland till kust, men lika 
viktigt var stora investeringar i flottlederna. 

Välkända pionjärer är James Dickson och 
Fredrik Bünsow. Mängder av företag etablera-
des, men de flesta förblev små.

tekniSka innoVationer, nya marknadsmöj-
ligheter orsakade senare en intensiv struk-
turomvandling. Den gamla bruksekonomin 
upplöstes. Träekonomin exploaterades genom 
nya kapitalintensiva kombinat med skog-
sågverk-massa-papper och kraft. 

Den lågkonjunktur som följde efter 
första världskriget drabbade den norrländska 
träekonomin hårt. Finansmannen Ivar Kreuger 
hade en vision om att sammanföra finansiellt 
nedgångna skogsindustrier till ett norrländskt 
skogsindustriföretag i ett globalt koncept.  
Handelsbanken såg behovet av sammanlägg-
ningar och slöt 1929 ett avtal med Kreuger om 
att bilda holdingbolaget SCA. Av överenskom-
melsen framgick också att man skulle satsa 
stort och nytt genom att bygga den största 
sulfatfabriken, Östrand. SCA är idag Norr-
lands dominerande industri och en aktör i 
världsklass. Men så har företagets historia från 
1929 varit full av skapande förstörelse.   
Text: Jan Sandström

reSanS höjDpunkt BleV besöket på  
Övedskloster där Otto Ramel mötte och  
berättade. Detta är enligt Patrik ”crème  
de la crème” i alléhänseende. Övedskloster  
är idag klassat som riksintresse för kultur- 
miljövården. Hans Ramel ärvde redan  
1752 ett antal gods. Han utökade sitt  
stora innehav med bland annat Öveds- 
kloster som kom att bli hans mäktigaste  
egendom. Här anlade ”Bygge-Hans”,  
som han kallades, bland annat stenmurar  
och alléer enligt tidens franska synsätt  
som satte det ”ordnade landskapet” främst. 
Människan stod över naturen!

Med dessa glimtar från en närmast full-
ödig allédag var det inte så konstigt att flera  
av deltagarna vid avslutningen bekände att 
man nu ville hem och anlägga en allé!  

»

»

TExT & fOTO  

hanS-jöran hilDingSSon 

tankarna på att ordna  
en exkursion i det skånska 
allélandskapet har funnits 
hos Skogshistoriska Säll-
skapet ända sedan Patrik 
Olssons bok och avhand-
ling Ömse sidor om vägen 
kom ut 2012. I slutet av 
april blev den av.

SCA stod värd vid jubileumsårets andra exkursion som med 
utgångspunkt från Sundsvallsregionen skildrade den norrländska 
skogsindustrins framväxt och utveckling. 

alléexkursionen  
utgick från Patrik  
Olssons doktors- 
avhandling och bok  
Ömse sidor om  
vägen – allén och  
landskapet i Skåne 1700–1900.

Där beskriver och analyserar han de  
skånska alléerna ur historiskt perspektiv,  
företrädesvis under perioden 1750–1850.

Patrik Olsson har tillsammans med Åsa  
Jakobsson också gett ut Alléhandboken.  
Han leder även de allékurser som arran- 
gerats av Regionmuseet i Kristianstad och  
som hittills haft flera hundra deltagande  
alléägare och andra intresserade.

Boken Ömse sidor om vägen är utgiven  
av KSLA och presenterades utförligt  
i Tidender nr 1 2013.   

Skånes  
alléer  
– markörer  
i landskapet

Intressant om  
skogsindustrins framväxt

fredrik Bünsow  
(1824–1897) var en av  
Sveriges rikaste män.  
Han blev den verklige  
innovatören som  
strategiskt kombinerade  
industriellt kustläge  
inklusive hamn med 
investeringar i flottleder, 
omvandling av järnbruk  
till skogsindustri  
och förvärv av stora  
skogsfastigheter. 

Missat ange avsändare?
Med detta nummer av Tidender följer en påminnelse till dem som ännu inte betalat 
medlemsavgiften för 2015. Några kommer tyvärr att få den trots att de redan har betalat 
– men glömt att ange avsändare vid inbetalningen. Om du tror dig vara en av dessa, så 
hör av dig till kassören. Kontaktadresser finns på sidan 2. 
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Skogshistoriska  
Sällskapet
c/o Bengt Stenerås 
Tullportagatan 9 
532 30 Skara

Det ser ut som en helt vanlig flottningsbild. Året är 1921 och vattendraget  
sannolikt Enån i Hälsingland. Men tittar man lite närmare framgår att flottarna inte  
ser ut som flottare gjorde på den tiden. Han närmast kameran bär hatt och är klädd  
i tweedkavaj och spetsbyxor. I bakgrunden lyser vita mössor här och var längs ån. 

nej, Det är inte nÅgon vanlig flott-
ning som pågår den här dagen. Det är 
eleverna i en jägmästarkurs som själva 

praktiskt får prova på att flotta timmer. Om  
något eller några år kommer flera av dem att 
vara ansvariga för just sådan här verksamhet. 
Flottningen i de svenska vattendragen var  
intensiv vid den här tiden. I ännu ett halvsekel 
skulle flottning vara det helt dominerande sättet 
att förflytta virke från skogen till sågverken och 
de allt talrikare massafabrikerna. 

iDag förunDraS Vi nÅgot över skogsstuden-
ternas klädsel. Men då var det förmodligen inte 
många som höjde på ögonbrynen. De var ju ”fina 
herrar”, unga män som snart skulle ha något att 
säga till om i samhället. Och det manifesterade 
de helt naturligt genom att bära studentmössa 

även till vardags – och gärna som på bilden också 
spetsbyxor och kavaj. Även när man som i det här 
fallet utförde praktiskt arbete. 

Namnet spetsbyxor leder idag tankarna till 
damunderkläder anno dazumal. På den tiden 
ansågs de dock som mycket maskulina och 
gav bäraren av dem en imposant framtoning. 
Modellen var ursprungligen en ridbyxa ofta 
buren av brittiska imperialister då de spelade 
hästpolo. De kom snart att associeras med makt 
och modet att bära spetsbyxor anammades av 
män som hade, eller ansåg sig ha, betydelsefulla 
poster i samhället: grevar, rättare, officerare och 
jägmästare, för att nämna några. Långt senare 
kom spetsbyxorna att få något av löjets skimmer 
över sig. De försvann i sådana här sammanhang 
så gott som vid slutet av 1950-talet – men lever 
helt kvar i form av ridbyxor. 

timmerflottning är annarS något som om-
ges av ett romantiskt skimmer. Bilden av starka, 
dådkraftiga män som en kort tid vistades i 
bygden och tog flickorna med storm är seglivad. 
Åtskilliga filmer med flottartema har genom 
åren underhållit och förstärkt denna schablon. 

Verkligheten var dock som så ofta en helt 
annan. Dygnslånga arbetspass, usla möjligheter 
till övernattning och ofta livsfarliga uppdrag 
bland vresiga stockar i vilda forsar var legio för 
många flottare.  

Flottning förknippas fortfarande främst med 
norra Sverige, men faktum är att flottningen i 
sydsvenska vattendrag också var mycket omfattande. 
Först järnvägarna, och senare lastbilarna var det som 
på 1950-talet började ta knäcken på flottningen  
i Sverige. Sist ut blev Klarälven där det flottades  
timmer ända till och med sommaren 1991.  

»

Flottare i hatt och finkläder

AV larS klingStröm

gamla 
bilden
Den Den 

Gamla 
Bilden

Den 
Gamla 
Bilden

Fortbildning i ämnet skogshistoria blir det den 22  
augusti. Syftet är att lära deltagarna hitta historiska  
källor för att få reda på mer om ett stycke skog eller  
en fastighet. 

– Jag kommer att utgå ifrån boken Kunskap om 
skogens historia och kraftsamla på några av kapitlen, 
säger biologen Örjan Hill, som leder kursen. Vi ska  

lära oss om hur landskapet påverkats och utvecklats 
genom människans utnyttjande. Bondens termino-
logi och det omfattande svedjebruket ska vi lära oss 
mer om liksom om hur man tolkar 1600-talets kartor.  

Och man behöver inte vara skogsägare för att ha 
behållning av kursen, poängterar Örjan. 

Läs mer om kursen och anmälan på sid 3. 

Lär dig söka i skogshistorien

fo
to

: S
ko

g
sb

ib
lio

te
ke

t,
 S

LU
.


