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Skogen i de enskilda
arkiven
Av Fia Ewald

ibland med ett kvarglömt barr i, skapar
tillsammans med den mer strukture-
rade informationen en helhetsbild av
skogens roll som kanske är okänd for
den som aldrig varit i ett arkiv.

Trä i olika former har alltså varit
Sveriges viktigaste råvara, och det sä-
ger sig självt att det genom tiderna har
uppstått konflikter om hur denna re-
surs skulle användas. Under merkan-
tilismens dagar understödde statsmak-
ten manufakturer och bruk, och då också
deras behov av skogsråvara. Det var
inte alltid bönderna godvilligt ställde
upp på att leverera timmer i olika for-
mer, vilket det finns belägg för även i de
enskilda arkivens handlingar. Korre-
spondens, fastighetshandlingar och an-
nat berör ofta de skilda uppfattning-
arna om tillgången på timmer, tillstån-
det i skogarna, ägarförhållanden m m
som förekommit. Nu ska i ärlighetens
namn sägas att det inte är så vanligt att
större mängder lösa handlingar finns
bevarade i bruksarkiven. Men efter-
forskningar kan ibland löna sig.

Även i räkenskapsmaterialet kan in-
tressanta uppgifter finnas. I kapital-
böckerna återfinns ofta konton med be-
nämningar som ” Bräders konto” , ” Nä-
vers konto” , ” Träd och bjälkars konto”
och ”Veds konto” , som kan tjäna som
underlag för en bedömning av brukets
förbrukning av timmer m m. Eftersom
räkenskaperna ofta är det som ansetts
vara av värde att bevara kan man i

Oavsett vilket ämne, vilken ort eller
period som den historiskt intresserade
forskaren väljer att studera kan man
utan att överdriva räkna med att sko-
gen kommer in på ett eller annat sätt
eftersom den i alla tider haft en sådan
avgörande betydelse för svenskens och
nordbons försörjning. I arkivens depåer
finns naturligtvis också en mängd vitt-
nesbörd om vilken roll skogen spelat,
men kanske har man inom arkivverk-
samheten varit litet dålig på att lyfta
fram det material som kan innehålla
sådan information.

Skogshistoriska källor finns i alla ty-
per av arkiv, både i de som härstammar
från olika myndigheter och i de som
brukar kallas enskilda, dvs företags-,
förenings-, gårds- och personarkiv m m.
Jag kommer här att koncentrera mig på
de enskilda arkiven och då framförallt
på företagsarkiv.

Bland de enskilda arkiven finns de
stora svenska skogsindustrierna. Enligt
Eli Heckschers till leda upprepade ord
får man även räkna järnbruken dit. I
dessa arkiv kan man både hitta stort
och smått som är av skogligt intresse,
allt från de mest anspråkslösa intum-
ningsböcker skrivna med blyerts och
utan angivande av varken tid eller plats,
till noggranna utredningar av skogs-
beståndet under olika tider. Den
närvarokänsla i historien som intum-
ningsböckerna ger, slitna av många
bläddringar, nedstoppningar i fickor och
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