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Dag Kihlbom
Född 1935, civiljägmästaexamen 1963, anstä lld i
Skogsvårdsorganisationen sedan 1963 i olika befattningar,
länsjägmästare i Jönköpings län 1990- 1996. Har publicerat

flera skogshistoriska artiklar och skrifter.

Råslätts skogvaktarskola - åter på
Jönköpings- och Sverigekartorna
En av de första skogsskolorna i Sverige
låg i J önköping. År 1861 startades i Råslä tt en skola, som verkade där i 25 år.
Men kunskapen om denna hade nästan
helt försvunnit . Varken J önköpingsbor
eller skogsfolk i landet kände till att det
funnits en skoglig utbildning i J önköping och var skolan hade legat.
Skogsvå rdsstyrelsen i J ö nköpings l ä n
fann det d ä rf ö r intressant ur såväl skogliga som kulturhistoriska aspekter att f ö rsö ka ta reda på n ågot om skolans historia
och tog dä rf ö r initiativ till efterforskningar. Detta resulterade å r 1998 i en bok
med titeln Råslätts skogvaktarskola och
Hemman Gadamér. Huvudf örfattare har
varit Gunnar Ander , som bland annat varit prefekt vid den nu nedlagda utbildningen av skogstekniker vid Södra Skogsinstitutet i Vä rnamo. Redaktö r och medförfattare har varit undertecknad vid
Skogsvå rdsstyrelsen.
Boken har kartlagt skolans historia och
dess skogliga undervisning. Den hade

också en kulturhistorisk betydelse i en tid
då de f ö rsta stegen togs mot en industrialisering och radikal fö rä ndring av hela
vå rt samh ä lle. Kunskapen om skogvaktarskolans existens har å ter satt J ö nköping på Sverigekartan och R åsl ä tt på J ö n kö pingskartan .
Platsen fö r skolan på Råslä tt i J önköping har vi lyckats hitta. Däremot har vi
inte funnit n ågot foto eller någon teckning på husen och d ä r skolan höll till . Läsare av Skogshistoriska Sällskapets Tid skrift uppmanas d ä rf ö r att kontakta mig
om Ni har kännedom om n ågon sådan
bild.

Jönköping en växande
skogsindustriell stad
Frå n mitten av 1800- talet växte J ö nköping i snabb takt . Fä rdigstä llandet av
Gö ta kanal 1832 och stambanan mellan
Mullsjö och N ässjö 1864 bidrog till att
utveckla Jönköping till en handels- och
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Munksjökajen år 1883 med tullhus och vedtorg. Ur Munksjö pappersbruk bolmar röken. På andra sidan
Munksjön låg Westerbrunns hälsobrunn och i Råslätts by skogvaktarskolan .

industristad. Redan tidigt fick skogsin dustrin en stor betydelse. Den f ö rsta
tändsticksfabriken startade 1845 och den
växte på 1860- talet till en storindustri genom bildandet av J ö nkö pings Tä nd sticksindustri AB. Munksjö pappersbruk
grundades 1859 av Johan Edward Lundströ m , som tillsammans med brodern
Carl Frans hade startat tä ndsticksindustrin. Västra tä ndsticksfabriken kom till
1882. Lä ngs Tabergså n och Lillan fanns
flera sågverk , trä masse- och pappersfabriker och i Barnarp låg en fabrik fö r till verkning av tä ndsticksaskar. Vid Huskvarnaå n låg bland annat Stensholm med
både pappersbruk och sågverk. Vid läbergs gruva och kringliggande jä rnin dustrier, såsom Hellstorpshammar och
Mobro masugn , behövdes stora mä ngder
ved och träkol.
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J ö nköpings befolkning

växte under

skolans tid mellan å ren 1860 och 1885
frå n 8.000 till 22.000 invå nare och antalet sysselsatta i industrin ökade från 700
till 2.300 personer. Av dessa var 65% respektive 80% anstä llda i industrier, som
var beroende av trä som råvara. Man kan
säga att J ö nkö ping vid denna tid var n ågot av en skogsindustriell stad i södra
Sverige. Detta har inte tillräckligt uppmä rksammats då stadens utveckling och
historia beskrivits.

Räckte skogen och kunskaperna?
Vid 1800-talets mitt fö rdes livliga diskussioner om skogarnas tillstå nd och framtid
så vä l i riket som lokalt. Skogen, som tidigare ansetts vara outsinlig och ofta ett
hinder fö r odling, befarades nu tryta i

vissa landsdelar. Svedjning, ett omfattande skogsbete och en ökande fö rbrukning
av husbehovsved till en växande befolkning tä rde h å rt på den befintliga skogen .
N ågon tanke på å terväxtå tgä rder fanns
inte. Nä r sedan skogsindustrin bö rjade
efterfråga virke blev situationen allvarlig.
I J ö nkö ping hade redan å r 1818 hovrä ttsrå det Odencrantz på Torpa i en beskrivning över Ljungarums socken gjort
den iakttagelsen att skog saknades f ö r avsalu , medan det fanns tillgå ng till gä rdsle
och vedbrand.
Länets jägmästare Henrik Sandblad
upplyser 1857:
Skogarna i allmänhet är föremål för den
mest sorglösa och usla behandling, genom
att där skogen är bäst nedhugges de vack raste träden och ingen bryr sig om det blir
någon återväxt eller inte.

Landsh övding Faxe säger 1861 om
kolningen, att den sker på ett sätt som tarvar mycken förbättring vad beträf år själva
hygget, som nu verkställs utan urskiljning.
Farh ågorna om en framtida virkesbrist
blev alltmer uppenbar. Bristen på skogligt utbildad personal ansågs vara en av
orsakerna till det d å liga skogstillstå ndet .
Redan 1828 hade Kongl Skogsinstitutet
bö rjat en utbildning av jä gm ästare under
ledning av Israel Ström . Å r 1859 hade
Kongl Skogsstyrelsen inrä ttats f ö r att fö rvalta statens skogar. Den fick också till
uppgift att ordna utbildning av skogvaktare. Kring 1860 inrättades fyra statliga
och fyra enskilda skogvaktarskolor i lan det, dä ribland den i J ö nkö ping.
Skötseln av skogarna i lä net tog fart på
1860- talet. På Visingsö hade hovjägm ästare af Ström avslutat det 30-å riga ekI j,
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Råslätts höghusbebyggelse idag. I lövskogsområdet till höger fanns åren 1861-85 en
skogvaktarskola. Till vänster ligger Råslätts idrottsplats.
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planteringsprojektet fö r att l å ngsiktigt
fö rse flottan och artilleriet med virke.
Henrik Sandblad på Tenhults herrgå rd
hade i lä nets Hush ållningssä llskap verkat
f ö r skogsskö tsel och att man borde starta
en skogvaktareskola. Han skrev på det
nybildade landstingets uppdrag å r 1867
en artikel : "Om skogens värde för de mindre hemmansbruken

En skogvaktareskola
på Strömsberg - Råslätt
Inom Hushå llningssällskapet hade utbildningsfrågorna hög prioritet. Dä r f öreslog å r 1860 kammarherre Fredrik von
Strokich på Strö msbergs gå rd att man
borde inrä tta en skola inom lä net för
skogselever. Sä llskapet anslog medel,
statsbidrag beviljades och en skogvaktareskola kunde bö rja sin verksamhet i november 1861. Som f ö restå ndare och lärare anställdes den tyskf ödde jägm ästaren
Herrman Gadam é r. Han hade i 20 å r
tjä nstgjort som förvaltare, fö rst på TrolleLjungby i Skå ne och sedan kring Tidaholm på fyra gods. Ett av dem var Kavlås
ägt av Hans Henrik von Essen, som
bland annat startat Vulcans tä ndsticksfabrik och var Tidholms grundare.
Fredrik von Strokirch upplä t för skolan kostnadsfritt hus, trädgå rd och vedbrand på en av sina gå rdar på Råslä tt
i Ljungarums socken. Till den fö rsta
stadsbebyggelsen lä ngs Munksjö n var det
3 km. Nä r vi började söka efter skolan
var det okä nt var den faktiskt hade legat
och om det fanns n ågra spå r kvar idag. I
kyrkoarkiv och bouppteckningar framgick att familjen Gadamé r bott på Rå64

sl ä tts Norregå rd. På en laga skifteskarta
frå n 1872 fanns en m ä ngd hus, men vilka
disponerade skolan ?
Nyckeln blev en artikel i J önkö pingsPosten 1964, dä r en Sven G. Svensson
berä ttar om gå rdarna på Råsl ä tt med anledning av den fö restående h öghusbebyggelsen dä r. Han hade 1955 till J önköpings stad så lt sin Råslä ttsfastighet, som
han haft sedan 1916. I fö rsäljningen hade
han dock undantagit det nya boningshus
han byggt uppe på hö jden 1917 och ett
parkområde norr dä rom . Han berä ttar:
Von Strokirch hade anställt en tysk jägmästare vid namn Gadamér. Denna anlade en skogsskola på Råslätts gård och bidrog
bl a till att parkområdet fick sin rika variation i trädbeståndet. Hr Svensson visar oss
på platsen där en gång Gadamér haft sin
bostad och skola. I anslutning till denna
fanns två flyglar som hemvist för skogsprak tikanterna.
Åldersbcstä mning av några grova bokar och lä rkträd bekräfter detta .
Med ledning av dessa fakta kunde skolans l äge bestä mmas och rester även å terfinnas. Husgrunderna efter huvudbyggnaden , som anvä ndes som skola och fö restå ndarens bostad , samt de två flyglarna
kan idag ses som upphö jningar på marken . På 1872 å rs karta syns dessa hus
samt två mindre byggnader i avdelning
102. Svenssons hus på h ö jden byggdes senare i avdelning 105. Intill gick den gam la vägen norrut till staden , idag en stig
parallell med cykel- och gå ngvägen väster
om Råsl ä tts idrottsplats.
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Laga skifteskarta 1872 på Råslätts by. Husen vid skogvaktarskolan låg på Norregården inom
avdelningsnummer 102 . Skolan disponerde troligen området inom streckad linje ner till Lillån.

Ny skog, skogsvård, jakt och
trä dgårdsskötsel
Skogvaktarskolan på Råslä tt startade
1861 med sex elever. Under 1860-talet
kom de flesta eleverna Irå n l ä net. Utbild ningen var ettå rig, men tidigt gavs m ö jlighet att gå två å rskurser, vilket m å nga
utnyttjade. Tiden var jä mt f ö rdelad mel lan teoretisk undervisning och praktiska

i skogen
hela dagen kunde man på vintern ha innelektioner mellan klockan 17 och 23!
Den teoretiska utbildningen var förvånandsvä rt omfattande. Tyngpunkten l åg
på att ge kunskaper hur man skulle anl ägga ny skog och hur skogen borde skötas. Speciellt den biologiska delen var
mycket grundlig. I avsaknad av tryckta

övningar. Efter att

ha varit

ute
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Eleverna gjorde sina egna lärokompendier. I kursen om kolning skrev eleven Johan Carlsson 40 sidor
efter läraren Herrman Gadamérs diktamen och illustrerade det med en kolmila.

lä romedel bestod lektionerna till stor del
av l ä rarens dikterande och elevernas skrivande. Dessa anteckningar bands sedan
in till egna lä rokompendier. Eleven Johan
Carlssons nedskrivna anteckningar blev
hela fyra böcker med 21 kurser och 2500
sidor! Totalt har på trä ffats ett 25- tal kurser fö rfattade av eller översatta frå n tyskan av lä raren Herrman Gadamé r.
Dessutom hade Gadamér skrivit ett så
kallat Forstligt Examinatorium , dä r han
stä llde frå gor och sjä lv gav svaren , ofta
kompletterade med teckningar. Eleverna
skrev av dessa inf ö r tentamen och ett av
oss funnet examinatorium inneh öll 456
frågor och svar. Detta visar på Gadamérs
omvittnade goda pedagogiska fö rmåga
och han var sannolikt fö re sin tid på detta
område.
I de praktiska övningarna var anskaffning av frö, planskolearbete samt skogs-
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sådd och

skogsplantering de viktigaste
ä mnena . Patrulltjänst fö r att beivra tjuvjakt och virkesstölder praktiserades flitigt. Man övade sig i jakt av sm åvilt , men
även av rovdjur och Gadam ér var speciellt intresserad av rävjakt. Fältmätning,
indelning fö r trakthyggesbruk och kartritning övades på Strömsbergs skogar.
Andra ämnen var stubbrytning, rö jning,
stamkvistning, hjä lpgallring (gallring),
kolning samt huggning och klyvning av
gä rdsgå rdsvirke. Avverkning ut övades i
rätt blygsam skala.
Noteras kan också att Gadam ér fäste
stor vikt vid att en skogvaktare skulle
kunna trädgårdsskötsel. I utbildningen
ingick dä rför bland annat beskä rning av
fruktträd , ympning och okulering samt
kompostering.
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Annons efter en trädgårdkunnig elev till undervisningen vid skogsskolan,
där den sökande även skulle vara nykter.

Gadamérs skola i 15 år
Det statliga bidraget till Hush ållnings- och snön låg manshög. Den 2 feb var jag på
sällskapet fö r skogvaktarskolan upph ö rde Theatern, där den Tivanderska truppen
1870. Dä refter drevs den av Herrman spelade Sullivan och Wildbrådstjufvama.
Gadamér, som enskild skola med ett re- Den 20 feb såg jag de första spåren efter de
ducerat bidrag frå n Sällskapet. Frå n 1872 mycket omtalade tre vargarna, som den 24
undervisades ä ven studenter, som skulle feb påhälsade Smedsbo och den 5 mar var
sö ka inträde till j ägm ästareutbildningen de alltjämt kvar. Den 8 apr såg jag första
vid Kongl Skogsinstitutet i Stockholm . tranan och vårfloden börjar. Den 21 apr
Lä rlingar och studenter Irå n hela landet har Lillån sjunkit nära till sin vanliga
kom till J ö nkö ping och fick en mycket djuplek och trädupptagning och planträkgedigen utbildning av den erkä nt kunni- ning har startat. Den 12 maj börjat skogge lä raren Gadamér. Vid hans död 1885 skulturen på Strömsbergsskogen, 8 skålupphö rde skolan och under å ren 1861- pund frö är utsått.
För några av eleverna har deras lev85 hade sammanlagt n ä ra 200 elever gå tt
nadsöden och yrkesverksamhet kunnat
på Råslä tts skogvaktarskola.
Gadamér hade en son som hette Her- kartl äggas. Två bröder Carlsson Irå n Boo
man , vilken delade sin fars natur- och socken i Ö rebro lä n kom efter utbildjaktintressen , och deltog med eleverna ningen båda att tjä nstgöra som kronojävid bland annat skogsådder i skolans n ä r- gare i n ä rheten av J ö nkö ping. Johan på
het. H östen 1875 på bö rjade han i Skara bevakningar i Odestugu , Norra Unnaryd
sin utbildning till veterin ä r. I en alma- och Stengå rdshult samt den andre bronacka frå n det å ret , då han var 22 å r, har dern Anders i Odestugu , Gyllenfors glashan i denna bland annat gjort följande bruk vid Gislaved och slutligen som kronojägare fö r Eckersholms bevakningsnoteringar:
Den 26 jan var det 10 grader kallt med trakt . En tredje bror gick på den Allm ä n snöyra och nordlig storm, var då i staden na Nordiska h ästskötarskolan på Klä mrf
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mestorp i
1877-84.

J ä rstorp,

som verkade dä r

Drygt tio å r efter skogvaktarskolan
upphö rt kom å r 1898 Per Rösiös Nordiska lantbruksskola till Hagaberg på Kettilstorp. Hans skola låg på andra sidan
om Lillå n , alldeles väster om Råslä tt.

Herrman Gadamér
en mångsidig person
Fö restå ndaren Herrman Gadamé r var in te bara en duktig lä rare och skogsman .
Han var också skicklig i ornitologi, entomologi, zoologi och jakt. I ungdomen
praktiserade han jakt och skogsbruk hos
sin far. Fadern var skogsman i då tidens
Preussen och familjen hade polskt ursprung. Herrman f öddes 1818 norr om
staden Liiben.
Till Sverige och Trolle- Ljungby-Årups
fideikomiss kom Gamamér 1841 och
tjänstgjorde d ä r i 15 år. Han umgicks då
med ägaren greve Hans Gabriel TrolleWachtmeister, zoologiprofessorn Sven
Nilsson och prästen HDJ Wallenberg,
vilka alla delade Gadamé rs naturveten skapliga intressen. Sven Nilsson hade givit ut det epokgö rande verket ” Skandinavisk fauna” , vars fågel- och djurplancher
Gadamé r sjä lv målade av.
Gadamé r ägnade sig mycket å t fågelstudier. Han ä r troligen den som i Sverige
fö rst rä knat flyttfåglar, beskrivit dubbelbeckasinens spel och observerat kungsfiskarens häckning. Den senare såg han i
Lillå n , som flyter förbi Råslä tt. Plan skrev
artiklar i tyska fågeltidskrifter och har i
flera uppsatser redogjort f ö r sina fågelobservationer i Skå ne och Västergötland ,
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Berguv avmålad från Sven Nilssons planchverk
Skandinaviens fauna av den ornitologiskt mycket
intresserade och kuninge Herrman Cadamér .

vilket ä r av stort vä rde fö r dagens ornitologer. Han var också skicklig på att stoppa upp fåglar och flera finns bevarade i
det biologiska muséet på Per Braheskolan
i J ö nkö ping.
På detta museum finns ä ven Gadamé rs
omfattande insektssamling och hans naturaliesamling, som bland annat innehöll
kranier av varg och andra rovdjur, spritlagda exemplar av grodor samt olika mineraler. Gadam é rs stora intresse fö r djur

Familjen Gadamér omkring 1863.1 skägg föreståndaren för skolan Herrman Gadamér. Till höger hustrun
Emelie från Gualöv i Skåne. Främst barnen Hermine, Bruno, Herman och Clementine.

och jakt visade sig i att han vid sin bostad
på Råslä tt hade ett så kallat menageri:
När man öppnade gallergrinden till den
vackra gård han bodde i hälsades man av
glada skall av hundar. Här bodde vargen
vid sidan om grävlingen , räven var granne
till haren och korpar och ugglor flaxade i
burarna.
Gadam é r var en flitig skribent i d å ti-

dens jakttidskrifter. Han skrev också i
Folkskolans l äsebok och i Stuxbergs
Djurriket om sitt favoritdjur räven .
Familjen Gadam é rs hem var ett burget
borgarhem . Dä rom vittnar den 13 sidor
omfattande bouppteckningen efter hans
d öd. I det imponerande biblioteket fanns
340 titlar, d ä ribland böcker om spiritism
och homopati. Han utövade med viss
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framgå ng homeopatisk verksamhet och
var spiritist, varvid hans ena dotter tjä nstgjorde som medium .
Totalt verkade jägmästaren Herrman
Gadam é r i Sverige i hela 44 å r, som
skogsförvaltare, skogsskolef öreståndare
och lä rare. Han utförde en beundransvä rd insats under en tid då insikten om
att skogen m åste bö rja skö tas och d å kun skaperna om detta började utvecklas och
spridas i vå rt land. I J önkö ping bidrog
Gadamér till detta genom sina skogliga
och naturvetenskapliga utbildningsinsatser och den influens han utövade på sin
samtid .
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Ä nnu på 1930- talet var kunskapen om
skogvaktarskolan och Gadamér fortfarande levande. Detta visade sig n ä r J ö n kö pings stad planerade en utbyggnad söder om bostadsområdet Gamla Råsl ä tt.
Då uppkallades en väg, som skulle gå ner
till Råsl ä tts gå rd , efter honom till Gadamérvägen . En gatuskylt på ett staket 200
meter söder om Ljungarumsskolan minner alltjä mt om detta. På 1990- talet hade
skogshistorien om skogvaktarskolan i
J önköping helt fallit i glömska.

