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Exkursionsreferat
1. Växjö med omnejd den
14 maj 1991
Skogshistoriska Sällskapets exkursion
till Växjötrakten startade på Sm ålands
museum , d ä r bitr landsantikvarie Karl
Johan Krantz visade och kommenterade
verksamheten vid muséets skogsavdel
ör de cirka 40 deltagarna .
ning f
Med buss fortsatte fä rden till Braås
herrgå rd , cirka 3 mil NO om Växjö. Teör dagen var ” Skogsbrukets och
mat f
örä ndring under de senaste 200
skogens f
å ren på gamla bruksherrgå rdar” . Braå s
ägs numera av staten , men herrgå rdsbyggnaden med två flyglar och delar av
den gamla parken ä r avstyckade och
ör
privat ä gda . På Bruksbacken , framf
resterna av brukets gamla masugn och
stå ngjä rnshammare, berä ttade docent
Olof Nordströ m , kulturgeografiska in stitutionen vid Lunds universitet , med ryckande och med stor kunskap om
jä rnbrukens betydelse i de sm å lä ndska
skogsbygderna . Han framh öll med stor
ör m ä nskä rpa den vikt skogen hade f
niskors överlevnad fordomdags. Inte
minst bö ndernas möjligheter till leverans och körslor av trä kol , tjä ra och
sjö malm var av stor betydelse, sä rskilt
under missväxt å r.
Advokat Carl Göran Heden gav sedan
en överblick av gå rdens historia , med
tonvikten lagd p å de senaste seklens
jä rnbruksrörelse . Under den rundvand öljde, diskuterades
ring, som dä refter f
under sakkunnig ledning av Södras
skogsvårdschef, Jan -Ake Lundé n skogsskötseln fö rr och nu på bruksherr gå rdarna . Leg sjukgymnast Margit
Eklundh , Skogs- och lantbrukshälsan ,

-

o

gav exempel på utvecklingen av arbetsörde tilltekniken i skogen och genomf
sammans med skogsarbetarna Viktor
Johansson och Lars Johansson en prakör att illustrera
tisk demonstration f
örä ndring.
skogsarbetets f
Uppe på en rullstensås, som lö per utmed Braåsparken , berä ttade skogsvå rdsassistent Per-Olof Jakobson , Skogsvå rdsstyrelsen om parkanl ä ggningen
och dess nuvarande sk ötsel . Parken anlades i böljan av 1800-talet efter engelskt m önster och exkursionsdeltagarna
kunde fortfarande se rester av slingrande gå ngar, minnesstenar och lust ör
hus. Den plan , man nu upprä ttat f
skötseln , syftar till att bevara de synliga resterna av industriella anlä ggningar och de delar av parken, som an ses ekonomiskt försvarbara att vidmakth ålla.
Södra inbjöd till en trivsam lunch i
huvudbyggnaden på Bra ås, d ä r Margit
örEklundh generöst st ällt sitt hem till f
fogande . Dä refter fortsatte fä rden mot
Asa , d ä r lä nets hövding, Sten Wickbom ,
h älsade oss v älkomna. Med intresse lyssörre lä nsjägm ästaren Wil nade vi till f
helm Ros’ berä ttelse om Asas historia ,
och till lä nsjägm ästare Rune Ahlanders
ör den verksamhet Skogsredogörelse f
vå rdsstyrelsen tidigare bedrivit vid Asa .
Skog dr Göran Örlander tog vid och
berä ttade om den del av Asa , som blivit
försökspark inom Sveriges lantbruksuniversitet. En verksamhet har på börjats, vilken syftar till att med avancerad teknik och stor vetenskaplig kom petens lösa problemen inom sydsvensk
skogsvå rd.
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Dagen avslutades med en mycket gi- minst det att man intresserade sig f
ör
vande skogshistorisk vandring. Delta - flickornas utbildning. Allt var med stor
garna kunde under ledning av tre gene- skä rpa genomtä nkt frå n arkitektur i sov
rationer lä nsjägmästare, Wilhelm Ros, och matsalar till undervisning och eleArne Johansson och Rune Ahlander ta vernas privatliv. Lennart Hildingsson
del av ett skogsbestå nds varierande hade m å nga nöjsamma och humorisöden . Arne Johansson demonstrerade tiska anekdoter att f
örtälja.
hur oerh ö rt skiftande markanvä nd Dagens efterf
öljare till Slöjdsemi ningen ibland har varit i en sm ålä ndsk nariet ä r Lerums kommuns gymnasie
skog. Under de 150-å riga trä den kunde skola , som i en del av lokalerna har
vi se spå r av den tidiga jä rnålderns å ker- ambitionen att i ett nytt grepp å terer
bruk . Två tusen å rs skogshistoria låg övra delar av svunna hantverk, vilka
framför vå ra ögon.
skulle kunna ges en ren ässans med in
Avslutningsvis diskuterade vi under sats av ny teknik . Ansvarig f
ör detta ä r
ledning av l ä nsantikvarie Margit Fors- adjunkt Morgan Josefsson , vilken på ett
ström problem och m öjligheter att be- fint pedagogiskt vis gav oss en vision av
vara skogshistoriskt intressanta lä m- verkligheten bakom idén.
ningar .
I Lekhuset, så ben ä mnt efter kurserna
Carin Ehrenberg
i lek och gymnastik , gav Lennart Hildingsson en lektion i skogsutvecklingen
på N ääs. Vid framtagningen av allt
siffermaterial hade han haft god hjälp
av nyblivne jä gm ästaren Erik Einars2. Nääs den 16 augusti 1991 son , som analyserat skogstillstå ndet
på
Ett 40- tal deltagare slöt en regnig Nääs under det senaste seklet i form av
augustifredag upp vid Nääs magnifika ett examensarbete. På ett slående vis
slott i Säveå ns dalgå ng, 3 mil NO om illustrerades vilken kapacitet en konseGöteborg. Temat f
ör dagen var 100 å rs kvent genomf
örd skogsvå rd haft. Viraktiv skogsvå rd på Nääs. Självfallet kesf
örrå det på egendomen hade ökat
missade vi dock inte tillfället att under frå n 60 000 till 120 000 m3 och den å rmycket sakkunnig ledning av Lennart liga avverkningen frå n nästan ingen Hildingsson bese den forna slöjdskolans ting vid böljan av seklet till dagens 5 500
begivenheter. Den i Göteborg verk - m 3sk . Ur skogshistorisk synvinkel f
örsamme aff ä rsmannen August Abra - tjä nar det att på pekas vilken vä rdefull
hamson hade 1868 lyckats f
örvä rva insats Skogssällskapet gjort, inte minst
Nääs på vilket han med stor intensitet genom att de har varje siffra noggrant
sökte realisera ett av sina livsm å l, nä m - inf
örd i bokf
öringen . Detta medger ana ligen att utveckla svensk slöjdskick - lyser av mycket hög detaljeringsgrad.
lighet. Tillsammans med sin systerson ,
Under eftermiddagens rundvandring
den sedermera internationellt uppmä rk- i Kullahagen fick vi av Lennart Hildingssammade pedagogen och lä raren Otto son en lektion i skogsv å rdsideologier
Salomon utvecklade han en verksam - frå n 1930-talet och fram å t. Det aktuella
het, som frå n 1870-talet och fram till objektet ä r idag en trivsam lövskog med
1960- talet fick verkligt stor betydelse stort rekreativt vä rde. Hä r finns de flesta
ör slöjdens utveckling. Unikt i Abra- svenska trädslag representerade m öjlif
hamsons och Salomons idé var inte gen med undantag f
ör avenbok och gråal.

-
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ölja spå ren frå n en extensivt
Vi kunde f
utnyttjad och nednött betesmark över
hagmarksdebatten till 5:3-skogen via de
örslagen . Som vä l var hade
olika planf
Lennart Hildingsson motstå tt alla ideologiska modesvä ngningar och l å tit best å nden utvecklas med rekreationsör ögonen. God hjälp
skogssk ötselns mål f
hade man d ä rvid av traktens vedhungrande fritidshuggare.
Exkursionen avslutades på Kulla hagens fomminnesbacke med en strålande utsikt över slott, herrgå rdslandskap och Sä vel å ngen . Även modern
skogsv å rd skapar och tryggar land skapskvaliteter, trots alla belackare.

Lars Kardell

3. Gryvelåreservatet den
18 september 1991
Till Sverre- och Olofsagornas J ä rnbä ra land - Ovansiljansbygderna - gick en av
å rets exkursioner. Ett 40-tal deltagare
samlades en strå lande h östdag i Mora ,
örande, Olof
d ä r Sällskapets vice ordf
Sundeil, hä lsade alla välkomna .
Under bussf ä rden mot Älvdalen ber ä ttade gamle Vasaloppsgeneralen ,
Folke Hedenmark , om Mora och det å rliga skidevenemanget. Arkeolog Fredrik Sandberg frå n Dalarnas Museum
informerade om utgr ä vningarna av
Krå kbergsgravarna från 1000-talet.
Vid Dom ä nverkets Gryvel å reservat,
ca 4 mil frå n Älvdalens samhälle, mötte
örvaltpersonal frå n Älvdalens skogsf
ning. På plats var också reservatets ska parejägm ästaren Sven Jerdén , som på
sitt engagerande sä tt ber ä ttade om
begivenheterna.
öljde en vand
Efter introduktionen f
ring med h ållpunkter såsom kolmila ,
tjä rdal , flottningskoja m m . Men dess-

-

örinnan trå ddes i gummistövlar en stilla
f
vals till enradigt dragspel.
Det unika i Gryvelå reservatet ä r
” Prästblästan” , landets enda rekonstru erade, vattendrivna bl ästerugn . Hä r
m ötte arkeologen och myrjä rnsexperten
Viking Wedberg och deltagarna fick reda
på allt om myrmalmsupptagning, röstning och framställning av jä rn.
Myrjä rnsframst ä llning i den ur sprungliga prä stbl ä stan på gick fr å n
1600-talet till 1825. Sista bl åsningen av
myrjä rn i Älvdalen och landet gjordes
omkring 1870. Karl Fider frå n Norn äs,
vars farfar då var med , berä ttade ytterligare om myrmalm och myrslå tter.
I en eldpallkoja i den gamla skogsörläggningen Flyktan fick deltagarna
f
hämta nygräddade fläskpannkakor med
rå rörda lingon m m som Dom ä nverket
generöst bjöd på.
öljde en stunds disEfter lunchen f
kussion om skogsbruk och skogshistoria
ledd av Lars Kardell.
Hä refter avtackades Sven Jerdén och
alla vä nliga människor på Älvdalens
ör en både annorlunda
örvaltning f
skogsf
och trevlig exkursion och fä rden gick
å ter till Mora .
Olof Sundeil

4. Robertsforstrakten den
23-24 september 1991
örExkursionen i Västerbotten genomf
des tillsammans med lä nets skogsklubb,
vars ordfö rande Gunnar Andersson ,
kunde h ä lsa en busslast vetgiriga delta örgare välkomna till Anumark. Den f
sta dagens kväll undf ägnades vi med
öredrag av docent Ingemar Björk ett f
lund , Umeå universitet. Han visade bl a
på att den skogsindustriella utveck lingen i Västerbotten kommit mycket
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J ägmä stare Sven Jerdé n, skapare av Gryvel å reservatet , underhåller exkursionsdeltagarna .
Foto: Olof Sundell .

sent. Det dröjde n ästan ett halvt sekel
innan skeppningssiffrorna nådde i paritet med exempelvis Sundsvallsområ det.
Nästa dags morgon gav Lars Kardell
n ågra aspekter på Västerbottens skogsutveckling under ett lä ngre tidsperspektiv. Kontentan var att skogen betydde
oerh ö rt lite for d å tida västerbottningar,
innan industrin kom in i bilden.
Så följde bussf ä rd till Sä var , d ä r
sågverksägaren Lennart Gustavsson en-

gagerat berä ttade om det industriella
utnyttjandet av n ågra forsar i Sä varå n.
Vi kunde sedan f
ölja utvecklingen frå n
den f
örsta k ä nda vattensågen , vars läge
besiktigades, till dagens industrisåg, dä r
sofistikerade datorer hjälpte Norrskog
och dess medlemmar att få ett vettigt
rotvä rde.
Nästa anhalt blev Robertsfors, ett
namn som ä r klassikt i skogsmannaöron.

Förre kamreren Axel Norström gav en
engagerad beskrivning av brukssam h ä llet och dess historia. Med stor entu siasm och inte så litet arbete har han
lyckats bygga upp det intressanta
bruksmuseet, vilket besågs och beund rades. Vi kommenterade mot bakgrun den av utstä llningens kartor den skogshistoriska utvecklingen , av vilket det
numera inte kvarstå r mycket i Robertsörä dlingsindustri har nä mlifors. All f

gen flyttat till bä ttre lägen . Kvar finns
dock ett antal högteknologiska f
öretag
på metallsidan .
Fä rden gick sedan till de klassiska
H
ällmyrarna , d ä r disponent Vilhelm
o
Ahlund under f
örsta vä rldskriget genomf
örde sitt ber ömda askgödslingsörsök. Vi fick under sakkunnig ledning
f
en beskrivning av skogsbestå ndets utveckling samt diskuterade torvmar-
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kernas utnyttjande i ett historiskt perspektiv.
Dagens höjdpunkt blev nog, trots all
skoglig information, docent Kjell Sjöbergs
genomgå ng av nä ttingfisket i Rickleå n.
Vi for nedströms denna och Kjell Sjöberg berä ttade kunnigt om såvä l nejon ögonens biologi som fiskets historiska
utveckling. I å mynningen demonstrerade ett par av traktens kvarvarande
fiskare, hur denna uråldriga få ngst gick
till. Vi fick också kunskap om fiskens
örä dling till den lokalt så berömda
f
n ä ttingen . Egentligen var det synd , att
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vi inte fick uppleva ett riktigt n ä ttingsmörker , ty d å hade det varit l ä tt att i
örflytta sig in i de medeltida
fantasin f
böndernas tankevä rld . Inte ens den moderna mjölkkruka , vilken apterats till
nä ttingmjä rde, kunde ta bort intrycket
att vi hade få tt bevittna en historisk
l ä nk mellan få ngst - och industrisam hälle.
Från Skogshistoriska Sällskapets sida
vill vi betona det lyckosamma i att på
detta vis kunna samordna exkursioner
öra
med andra , samt passa på att framf
ett tack till Västerbottens Skogsklubb.

Bengt Lyberg

