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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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många fall räkna med att få material
från längre sammanhållna tidsperioder,
i vissa fall från slutet av 1600-talet och
in mot 1800-talets sista år. En skicklig
skogsmänniska kan säkerligen också
bilda sig en uppfattning om dimensio-
ner och kvaliteter.

För järnbruken var kolningen central,
och det finns flera typer av handlingar
ur vilka man kan utläsa hur mycket kol
som har förbrukats, kolkladdar, kolar-
kontrakt och uppgifter i avräknings-
böcker om hur mycket kol bruket köpt
in av bönder. Också här är naturligtvis
kapitalböckerna rika på material. Olika
kolkonton är en självklarhet i brukens
bokföring.

Omlott med järnbruken påbörjades en
industriell utveckling av sågarna. Från
att ha varit små bysågar expanderade
nu verksamheten. Även här finns mycket
arkivmaterial för den intresserade. För-
utom inköp av skog i olika former, som
timmer, på rot eller som mark, kan man
i trävaruindustrins arkiv hitta skepp-
ningslistor och liknande material som
visar hur skogsråvaran bearbetats och i
vilken form den såldes. Fastighetshand-
lingama innehåller ofta små kartor eller
beskrivningar av skogens utseende.

Ytterligare en industriform är massa-
tillverkningen som snabbt spred sig från
Värmland-Dalsland under 1880-talet
och framåt. Har man tur kan man i de
bevarade arkiven återupptäcka process-
beskrivningar och annat. Dessutom
finns här givetvis material av samma
typ som redan beskrivitsför bruken och
sågverken.

Vad som också är värt att uppmärk-
samma är att många av destörre skogsbo-
lagen mot slutet av förra seklet blev allt
mer intresserade av att vårda skogen.
Många projekt drogs igång, man prövade
bl a nya sätt att avverka och nyplantera.
Överhuvudtaget kan man spåra ett nytt

förhållningssätt till råvaran, där man såg
de skogsvårdande insatserna som en vik-
tig del i att förvalta sitt kapital. I vissa
koncemarkiv finns handlingar som skild-
rar denna nyorientering som utan över-
drift haft stor betydelse för Sveriges se-
nare ekonomiska historia.

Flottningsföreningarna ersatte från
och med 1880 allt mer flottningsbolagen,
och vid den ändrade lagstiftningen 1918,
blev det obligatoriskt för alla som nytt-
jade en allmän flottled att tillhöra en
flottningsförening. Dessa föreningar har
avsatt en mängd material, som det vis-
serligen ofta kan vara svårt att orien-
tera sig i, men ändå innehåller mycket
av Sveriges skogshistoria under det sista
århundradet. Här finns ritningar, kar-
tor, foton, exakta uppgifter om skogs-
uttag för vissa områden, beskrivningar
av arbetet och tekniken, och nästan hur
mycket annat som helst. Det är bara att
hoppas på att fler lokalhistoriska fors-
kare upptäcker denna utmärkta källa.

Efter dessa fragmentariska uppgifter
om vad man kan förvänta sig att finna i
företagsarkiven, vill jag avsluta med att
påminna om de olika hushållningssäll-
skapens arkiv. Hushållningssällskapen
är en märklig hybrid mellan statlig myn-
dighet och enskild förening, vars verk-
samhet på många sätt påverkat både
jord- och skogsbruk i Sverige. Sällska-
pen har ofta gjort mark- och jordunder-
sökningar, haft växtodlingsförsök och
annan praktiskt inriktad forskning som
finns utförligt dokumenterad. Detta
skedde ibland i samarbete med skogs-
industrin, eller med andra föreningar
som t ex den för mosskulturens befräm-
jande. Den senare hade sin blomstrings-
period vid sekelskiftet. För den som vill
studera en marks skiftande användning
under en längre period finns i de en-
skilda arkiven många väntande fynd,
speciellt för alla skogsintresserade.
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