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Kort presentation av
Skogshistoriska Sällskapet
Av Bengt Lyberg

Det seminarium, som fått rubriken
Skogshistoria - nytta eller nostalgi, har
planerats i samråd mellan Skogsvårds-
forbundet och Skogshistoriska Sällska-
pet. Avsikten har varit att bringa till en
större krets kännedomen om vad Säll-
skapet är och vad det verkar för. Som
dess ordförande under tillblivelsen och
det första verksamhetsåret har jag fått
uppdraget att ge en allmän presenta-
tion och något beröra verksamhetens
inriktning.

Jag måste bekänna att jag känt en
viss vånda inför uppgiften. Under den
tid vi varit igång har man fått bekräf-
telse på att det finns ett mycket utbrett
och livligt intresse för den sorts frågor
som berörs av Sällskapets verksamhet.
På en del håll har man emellertid kan-
ske föreställningen att det i första hand
är en äldre generation som intresserar
sig för vårt område, med andra ord att
det bäst passar personer med, ja just en
nostalgisk syn och som bär på en ”det-
var-bättre-förr” -mentalitet. Och jag kan
knappast bestrida att jag själv tillhör
”fördettingarna” och alltså kan miss-
tänkas ha den sortens attityd till sko-
gens och skogsbrukets historia.

Sällskapet finns en helt annan och mera
realistisk historiesyn. I själva verket har
vi större anledning att bekymra oss över
den yngre generationen. Svensk ung-
dom av idag är historielös har det sagts,
och dessvärre har man fått många be-
lägg för den uppfattningen. Om det se-
dan är en följd av det svenska skol-
systemet eller inte, ja, det kan man väl i
det här sammanhanget lämna därhän.
När det gäller vårt område, skogsbru-
kets historia, tar sig denna historielös-
het ofta uttryck i en brist på perspektiv
och därmed på förståelse för skogsbru-
kets positiva roll i samhällsutvecklingen,
på en svårutrotlig övertygelse om att
”det var bättre förr” . Denna attityd är i
hög grad orsakad av bilden av svenskt
skogsbruk av idag när den målats i
miljörörelsens bjärta färger. Det före-
ligger ett alldeles uppenbart behov av
att bredda och berika diskussionen om-
kring skogens problem genom att ge
ökad tyngd åt det realistiska historiska
perspektivet.

Detta är ett av många skäl till bildan-
det av Skogshistoriska Sällskapet: att
ge ökad tyngd åt andra aspekter än de
nostalgiska och dagspolitiskt vinklade.
Tiden var mogen, ja övermogen. Det är
närmast förvånande att inte en organi-
sation som vår existerat sedan länge i
vårt land. Skogshistoriska sällskap finns
nämligen sedan åtskilliga år i andra
länder, bl a i Danmark! Och när den nu

Det var inte bättre förr
Utan att ge mig in på självförsvar kan
jag emellertid konstatera att hos de till
mogen ålder komna medlemmarna av
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kommit till stånd har den omgående
mötts med ett mycket stort intresse.
Under det första verksamhetsåret har
ca 300 medlemmar strömmat till utan
att vi ännu startat någon medlems-
värvning i egentlig mening. Vi hoppas
nu att dagens seminarium i samband
med Skogsveckan skall mana många
fler intresserade att teckna medlemskap.
Redan före detta seminariums början
hade vi fått in ett femtiotal nya medlems-
anmälningar (däribland en biskop och
en f d jordbruksminister!) och vi hoppas
innan dagen är slut kunna räkna in
ytterligare många fler.

glädjande välbesökt. Mycket värdefullt
har det varit att kunna slå samman
våra påsar med andra organisationer
för gemensamma arrangemang. Vi full-
följer gärna den tanken under den fort-
satta verksamheten.

En verksamhetsform som vi knutit
stora förhoppningar till är den uppsats-
tävling som anordnats i samarbete med
Skogsvårdsförbundet. Det var oerhört
stimulerande att bevittna de tre pris-
tagarnas framträdande under gårdagens
högtidliga öppningssammanträde. Inte
minst glädjande var det att konstatera
att tävlingen blev långt ifrån åldrings-
eller mansdominerad. De tvåförsta pris-
tagarna var nämligen unga kvinnor!

Ja, vi tycker oss ha fått vind i seglen.
Men vi befinner oss förvisso ännu bara i
begynnelsen av något som går att avse-
värt utveckla men som också kräver
ytterligare insatser av olika slag. Vi
smider mer eller mindre storvulna pla-
ner för framtiden. Något som vi betrak-
tar som ett måste är skapandet av en
egen medlemsskrift, en skogshistorisk
publikation med högkvalificerat inne-
håll och högklassig utformning. Det
kommer att kräva ytterligare insatser
av bl a ekonomisk art, så vi får inte
förtröttas i ansträngningarna att väcka
bidragsgivande myndigheters och insti-
tutioners välvilja.

Men till syvende och sist är det
medlemskretsens omfattning och in-
tresse som blir avgörande för våra möj-
ligheter i framtiden. När jag nu lämnar
ordet till den förste av tre erfarna
skogsmän, som skall belysa det svenska
skogsbrukets historia ur olika aspekter,
hoppas jag att det skall stimulera ytter-
ligare skaror att sälla sig till medlems-
kretsen i Skogshistoriska Sällskapet.

Skogshistoriska
Sällskapets mål
En av grundtankarna vid Sällskapets
tillkomst har varit, att det skall syfta
till en bred uppläggning såväl med av-
seende på medlemsstrukturen som på
verksamhetens geografiska och ämnes-
mässiga spridning. Vi hoppas naturligt-
vis i första hand på en allsidig represen-
tation i medlemskretsen av de olika ka-
tegorier av yrkesmän som arbetar eller
har arbetat inom den svenska skogen.
Men vi är angelägna om att också få
räkna in privatpersoner, verksamma
inom andra områden men, som så ofta
är fallet, har rötter i bygder där skogs-
bruket spelat en central roll för lev-
nadssätt och levnadsvillkor.

Vad verksamhetens spridning beträf-
far har intresset för decentralisering
varit klart märkbar under det första
verksamhetsåret. Vi har anordnat ex-
kursioner i Halland och Norrbotten, i
Dalarna och Västerbotten. Och vårt års-
möte i Gävle för några veckor sedan var
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