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SKOGSHÅLL-Sveriges
äldsta skogsskola
av Lars Kardell och Sixten Rehn

O

Ar 1855 beslutade Nyköpings läns Hus-
hållnings-Sällskap om att inrätta en
skogsskola på egendomen Skogshåll.
Denna ligger efter allmänna vägen
Malmköping-Eskilstuna, fågelvägen 18
km SSO om staden (se figur 1). Den 1
oktober 1856 hälsades de första 7 lär-
lingarna välkomna till skolstart av den
då nyanställde jägmästaren Carl Ernst
Israel Ek. Sannolikt fanns även skol-
styrelsens ordförande, brukspatron Lud-
vig Bohnstedt på plats.1 Därmed inleds
officiellt den nuvarande skogstekniker-
utbildningen i vårt land.

skogvaktare, utan att få någon särskilt
klar bild av deras verksamhet.2

Jägeristaten ersattes först 1860 av en
mera modem myndighet, Skogsstyrel-
sen. Under de 247 år den förra var i
drift skiftade tjänstebenämningarna en
hel del. I den sista instruktionen, från
år 1838, har man titlarna undeijägare,
skogvaktare och planteringsvaktare for
den lägre personalen. Någon formell ut-
bildning krävdes inte. Utöver stark
kroppsbyggnad och ett ” redligt” uppfö-
rande skulle en befattningshavare vara
skicklig skytt samt kunna ” skrifwa läs-
lig stil och räkna qvatour species” .3
Bakom denna förordning spårar man
Skogsinstitutets grundare Israel Adolf
af Ström, som några år tidigare yttrat
följande: ”Skogvaktare, hvilka endast
hafva bevakningen öfver skogen och dess
fredande for åverkan sig updragen,
behöfva endast vara ofortrutna och
redlige personer, men behöfva icke hafva
särdeles kunskaper” .4 Det framgår dock
inte var dessa lärt sig läsa, skriva samt
behärska de fyra räknesätten. Sanno-
likt rekryterades många via armén. Det
kan parentetiskt nämnas, att von Unge
år 1835 ger ut en handbok för ” den un-
derordnadeJägeri-personalen” , där han
tar upp till behandling sådant som en
underjägare eller skogvaktare ” utan
öfwerdrift” borde kunna. Detta tyder på
en annan inställning, än den af Ström
intagit.

Före Skogshåll
Det kan med skäl diskuteras om det är
jägmästaren eller skogvaktaren som
med sina rötter når ned till senmedelti-
dens skyttar. Sannolikt får nog båda yr-
keskategorierna räkna djurskyttarna till
sina föregångare. Dessa finns i 1500-
talets annaler tillsammans med fågel-
fangare och skogvaktare. Deras uppgift
var att skydda konungens högvilt samt
främst att förse det ambulerande hovet
med kött.Först när skogen genom bergs-
brukets expansion får ett rotvärde sy-
nes det allmänna börja intressera sig
for en skoglig administration med
tillsynsuppgifter. Jägeristaten inrätta-
des år 1613 och i dennas tjänstgörings-
rullor kan vi hela århundradet ut följa
jägmästare, hejderidare, skyttar och
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portvärdet per år nästan fördubblades
under 1850-talet jämfört med föregå-
ende årtionde. Som en följd av detta(?)
steg befolkningen under 1850-talet med
10% eller med 377 000 personer för hela
decenniet.8 Skogens rotvärde hade i ett
slag avsevärt ökats.

Skogstillståndet i landet som helhet
är svårt att uttala sig om, då portarna
för virkesflödet från Norrland ännu inte
öppnats. Det i Södermanland är lika
svåråtkomligt.Svepande generalisering-
ar saknas inte. I Hushållningssällska-
pets handlingar för åren 1856-57 sägs
att man mångenstädes kan iaktta van-
vård av och misshushållning med sko-
gen ”särdeles af torpare och backstugu-
sittare” , vilka om våren släppa sina krea-
tur på skogen, där dess unga plantor
förtärs. Även avverkning av stör- och
gärdselvirke anförs som skäl till en ” till-
tagande skogsbrist” .9 Någon uttalad
brist på skogseffekter var dock troligen
inte för handen i Södermanland under
det aktuella årtiondet.En orsak till detta
kan själva markägandet ha utgjort.
Större delen av skogsmarken låg på de
stora godsen, vilka därmed också hade
beslutanderätten över de ganska om-
fattande häradsallmänningarna. Till
detta kan läggas att arealen rekogni-
tionsskogar under bruken inte heller
var blygsam. Noterbart är dock att re-
kommenderad avverkning på fyra
kronoparker år 1851 var 0.7 m3 per år,
en siffra som kring 1910, efter 60 års
intensiv vård, stigit till 1.7 m3. Detta
tyder inte på att tillståndet i skogen
med nutida synsätt var speciellt gott,
även om produktionen kring 1850 för-
slog till alla inhemska behov. Den se-
nare värderingen delades vid tidpunk-
ten i fråga av landshövdingen.10

Bland de personer som drev skogs-
frågan i hushållningssällskapet är två
särskilt framträdande. Den ene, bruks-

nande uppgiften att analysera varför så
blev fallet. Juhlin Dannfelt säger om ett
par misslyckade satsningar på jord-
bruksskolor under 1810-talet, att detta
främst berodde på ” att en allmännare
uppfattning, om behofvet af landtbruks-
undervisningännu saknades” .6 Man kan
förmoda att tongivande politiker i riks-
dagen såg föga nytta med bevillningar
till utbildning i något så enkelt som
jordbruk med binäringar. De enkla
handgrepp dessa krävde insöps med
modersmjölken.

Det är också noterbart att praktiskt
taget alla impulser till utbildning kom
från tysk botten. Svenska skogsmän
gjorde studieresor till Tyskland och man
översatte många tyska läroböcker. Dess-
utom var det inte bara Obbarius som
inkallades till tjänst i katedern. På
Skogshåll anställdes exempelvis år 1860
den tyske jägmästaren Carl Gustaf
Wolff, där han kom att stanna till sin
pensionering 25 år senare.

Varför Skogshåll?
När J A Almquist skriver Söderman-
lands läns Hushållningssällskaps his-
toria år 1914 finner han det ” öfverras-
kande” att skogsfrågan under 1850-ta-
let dominerar i provinsen, som vare sig
hade ” någon allvarligare skogsbrist” el-
ler något ” öfVerflöd” till export.7 Grans-
kar man dock tongivande aktörer och
deras miljö, ter sig såväl tidpunkt som
val av platsför skogsskolan ganska själv-
klara.

Det nittonde seklets mellersta decen-
nium var en dynamisk tidsperiod. Efter
det att England successivt under 1840-
talet gått över till frihandel öppnades
fördämningarna. Sveriges utförsel av
järn steg med 30% och skeppningen av
virke med 108%, vilket tillsammans med
övriga transaktioner ledde till att ex-
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tveksamt samt att skogen såväl på
frälse- som skattehemman ” öfveranli-
tas” . En nutida tolkning leder till slut-
satsen att det var en bra bit kvar till
katastrofen.

En bidragande orsak till landets då-
liga skogstillstånd i mitten av 1850-ta-
let ansågs vara bristen på utbildade
tjänstemän. Om man nu skulle infora
en ny skogslag, vilket utredningen för-
ordade, var det viktigt att man hade
tillgång till ” en talrik skogsbetjening” . I
utredningen föreslås inrättandet av ett
” nödigt antal skogsskolor” för ” bildande
af kronojägare och skogsbetjening hos
enskilde skogsägare” . Det är roande att
läsa, hur utredningen rekommenderar
att tillförsäkra ”skogsbetjeningen sådan
aflöning, att de deraf hafva sin fullkom-
liga, fastän, tarfliga bergning” på det
att de icke må frestas att ta mutor eller
eljest låta sig bestickas.15

vilka åtgärder man konkret skulle vid-
taga. I vaije fall skänker denne år 1855
sin skrift om skogsvård m m till sällska-
pet. Avsiken med gåvan var att sällska-
pet skulle sälja hela upplagan, varvid
inkomsten skulle gå till en fond för
upprättande av en ”Skogvaktare-Skola”
inom Nyköpings län.12 Generalmajor
Sprengtporten till Sparreholm hade en
diger meritlista. Han hade varit såväl
överhovjägmästare, ordförande i Svens-
ka jägarförbundet samt inte minst chef
för Skogsinstitutet på Djurgården i
Stockholm.1 - I sin skrift argumenterar
Sprengtportenför en verksam skogspoli-
tiks inrättande. Han beklagar bristen
på ” praktiska undervisningsanstalter
för den lägre skogsbetjeningen”. Han
betonar vikten av att utbilda kunniga
skogvaktare, vilka skulle kunna ” bi-
draga till, att bland allmogen, med
hvilken de stå i en ständig beröring,
sprida sunda begrepp i fråga om sko-
gens behandling”.14

Brännvinsmedlen
Ett kvartal efter det att Kungl Maj:ts
kommitté lagt sitt förslag steg de första
lärlingarna upp på brostenen till man-
gårdsbyggnaden i Skogshåll för att på-
börja sin skogsutbildning. Framsynta
män inom Nyköpings läns Hushållnings-
sällskap föregick med gott exempel. De
gick ur startblocken exakt fyra år tidi-
gare än staten. Även om rundmålningen
ovan tyder på att skogsskolan i Söder-
manland låg i tiden, var den utlösande
faktorn en helt annan. Att driva en skola
har aldrig varit gratis. Den drog stora
summor. Nu var det emellertid så lyck-
ligt att staten fr o m år 1853 infört en
högre beskattning på tillverkning och
försäljning av brännvin. Av de ihop-
supna medlen skulle 80% gå till de orter
där skatten tagits upp, medan reste-
rande 20% gemensamt skulle komma
länen till godo. Då man inte hade någon

Underdånigt betänkande
år 1856
Skogspolitiskt blev 1850-talet mycket
intensivt till följd av skogens stegrade
värde i kombination med att befolk-
ningsökning och nyodling krävde sin tri-
but av skogsmarken. Det fanns stora
motsättningar i synen på skog och skogs-
mark. Man hade också upplevt de nega-
tiva verkningarför skogstillståndet som
försäljning av statlig mark och utskift-
ning av allmänningar efter mitten av
1820-talet lett fram till. Efter mycket
arbete framlades för Kungl Maj:t ett
underdånigt kommittébetänkande år
1856.1detta föreslogs olika åtgärderför
att befrämja skogshushållningen i riket.

Kommittén säger att kronoparkerna
i Södermanland har vacker skog, att
tillståndet på allmäningarna är mera
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Läroplan
Officiellt var läroplanen indelad i en
teoretiskoch en praktiskdel. En över-
siktlig granskningav såväl den först
gällande (1856) som den sist antagna
(1913) planen visar på förvånansvärt
små skillnader. Storvikt fästes vid väl-
och rättskrivningi bådaliksom vid enk-
lare matematikoch geometri. Det som
försvinnerurplanenärtjärtillverkning,
som lämnade ett gott resultat under
bränning 1887 för att därefter inte
längrefinnas med i årsberättelserna.19

Vidareär 1856 års rubrikom inmärk-
ning av kreaturför skogsbete bortaett
halvsekelsenare. Sannoliktgällerdetta
också patrulleringstjänsten, där ele-
vernauppenbartfått planlägga och ge-
nomföraverksamheti syfteattförhindra
virkesstöldereller olovlig jakt.

Nytillskottenär få. En sådan prak-
tisk verksamhetär trädgårdsskötsel,
som dock måste ha funnits med på
Skogshåll sedan i varjefall år1865, då
man inköpte plantor från Göteborgs
Trädgårdsförening. Dessa drogs upp i
” fruktträdsskolan” och tre år senare
hademan 3 500 styckenfruktträd och
buskplantortillförsäljning.20 Dessutom
odladenog skolanredanfrån begynnel-
sen sin egen potatis. En verksamhet
som eleverna vid Skogshåll av natur-
liga skäl ytterstsällan kom i beröring
med var flottning. Däremottas ett an-
natämne upp på dagordningen, nämli-
gen avvägning och dikning. Vägbygg-
nationoch avdikningförekommersom
praktiskauppgifterförsta gången år
1908.21 Sannoliktharinnehållet under
de upptagnarubrikernai läroplanerna
skiftatväsentligt, vilket vi i efterhand
intekanfölja. De småförändringarsom
införtsärenavspeglingavändradeyttre
villkor i samhället. Så t ex blirdikning
inte någon beprövad skogsvårdsmetod

förrän omkring1910, även om en del
uppländskabruki praktiskskaladikat
en del redanpå 1870-talet. Som hypotes
skulle man nog kunnafunderapå vad
lärarskiftenbetyderförinnehållet i un-
dervisningen. Det förefallervid genom-
läsningav årsberättelsernafrån Skogs-
håll finnas en tendenstill att nyheter
dykeruppettellerannatårefterdetatt
skifte skett på föreståndarposten. En
allmän regel tycksockså varaattnyhe-
ter når katedernsnabbt, medanäldre,
utgåendeverksamheterharen tendens
atthålla sig kvaronödigt länge.

Arbetsdagen och undervis -
ningens organisation
Alla bodde och verkadei samma hus.
Lärlingarnasantalvari snitttio styck-
en. De ockuperadetvå rum, logement,
på varderasidanav undervisningssalen
i bottenvåningen. Här bodde också
skogsrättaren, så länge man hade en
ogift sådan. Iblandtycks denneha fått
dela rum med en elev. Hushållerskan
hadeett eget rumintill köket. Övervå-
ningendisponeradesavjägmästarenoch
hansfamilj.

Dagsprogrammetvar ganska styvt,
åtminstone på pappret. Mellan 06.30-
08.00 var det läxläsning eller välskriv-
ning, sannoliktövervakadavskogsrätta-
ren eller föreståndaren. Efteren halv-
timmes frukost vidtog praktiskaute-
arbeten till kl 12.00, varpå följde en
timmesmiddag. Mellan13.00-16.30 fort-
satteverksamhetenutomhus. Aftonvard
serverades mellan 16.30-17.00 Från
dettaklockslagtill 19.00 hademan två
timmarsföreläsningari skogshushåll-
ning, geometri, räkning, jaktkunskap,
författningskännedom eller naturkun-
skap. Man höll eleverna sysselsatta
minst 12 timmarom dagen inklusive
lördagar.
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5 år och de senare 8-10 år. Sannolikt
har dessa plantor inte kunnat avyttras
på marknaden, varför man p g a plats-
brist nu nödgats sätta ut dem i skogen.
Protokollens vitgran är med största san-
nolikhet den vanliga silvergranen. Man
köpte från allmänningen 45 lass lång-
ved, som kolades på skolans milbotten
och i utbyte lämnade 21 10/12 läster
kol. De senare försåldes för 45 öre tun-
nan.24

Förhärskande kulturmetod under
1880-talet och framåt har uppenbart
varit risbränning och sådd, även om sko-
lans elever fick prova alla upptänkliga
kulturmetoder. Till en böijan var na-
turligtvis osäkerheten stor vid val av
kulturmetod. Det var därför framsynt
av styrelsen för Skogshålls skogvaktare-
skola att år 1862 anmoda förestånda-
ren att anlägga jämförande försök mel-
lan ” frösådd, plantering och sjelfsådd” .
Dessa skulle utläggas ” under enahanda
förhållanden” och noggranna anteck-
ningar skulle föras och förvaras på sko-
lan ” till framtida ledning” . Ämnesområ-
det är lika intressant idag och instruk-
tionen, trots sin lakonism, helt modern.
Intet nytt under solen. Beklagligtvis
saknas belägg för att jägmästare Wolff
genomförde arbetet.25

Vid awerkningsarbeten var det van-
ligt att man först uppskattade stånd-
skogen på rot och beräknade virkes-
utfall. Därefter avverkades och aptera-
des beståndet och utfallet kontrollera-
des. Ibland hade man beställning på
virke till uppförande av ny byggnad.
Man genomförde många halvpraktiska
försök i syfte att skaffa eleverna erfa-
renhet. Så vägde man exempelvis år
1908 vedfamnar vid olika tidpunkter
för att utröna torkningens gång. Samma
år iståndsattes en ” knappt körbar väg
om cirka 1 kilometer” och försågs med
broar och trummor. Den moderna tiden

smög sig successivt på då man också
detta år tog på sig anläggningen av en
telefonledning om 6 kilometer.*’

Verksamheten torde ha varit relativt
omväxlande och innehållsrik. Åtmins-
tone har denna värdering sans under
Skogshålls sista 20 år av protokollen
att döma.

Pedagogiskt är det intressant att i
1902 års berättelse återfinna ordet
skogsexkursion. Då besöktes nämligen
enligt jägmästare Axel Kindstrand
några ”enskilda skogar för vinnande af
erfarenhet vid behandling af rena björk-
bestånd och luckiga barrskogsbestånd” .
De senare saknades på häradsallmän-
ningen, vilken nu efter 46 års kontakt
med Skogsskolans lärlingar böijar kom-
ma i trim.27

Plantskola
Skogshålls skogvaktareskola var oskilj-
aktigt förenad med en omfattande plant-
skoleverksamhet. Avsikten med detta
arrangemang var naturligtvis i första
hand pedagogiskt, då det långt fram på
1950-talet var vanligt att kronojägare
och skogvaktare hade en eller flera
plantskolor på sina bevakningar. Man
skulle själv framställa sina plantor och
själv kunna insamla sitt fröbehov.

Arbetena på plantskolan vid Skogs-
håll kommer omedelbart igång och sva-
rarför en stor del av verksamheten ända
till slutet. Statistiken är dock aningen
ofullständig, varför det inte annat än
tillfälligtvis går att belysa utfallet. År
1864 försåldes dock 10 659 plantor av
15 olika sorter till 26 ” reqvirenter” bo-
ende från Värmland till Småland. Ma-
joriteten var tall, gran och lärk, men
här förekom också österrikisk tall,
weymouthtall och silvergran tillsam-
mans med samtliga ädla lövträd inklu-
sive hästkastanj. Det tyska inflytandet
gör sig gällande i intressetför olika främ-
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undervisning. De fick dessutomen uni-
form på skolans bekostnadoch senare
lite fickpengar. Geografiskt kom de
flestagivetvis från Södermanland, men
här utbildades söner från de flesta
mellansvenskaprovinser. T o m ett an-
tal personerfrån Finland har genom-
gåttSkogshåll. Detgårdessvärrei brist
på liggareinte attkommaåt elevernas
socialabakgrund. I ettparprotokollfrån
perioden1900-1910 kan man av deras
hemsocknarhypotetisktmisstänka att
skogvaktaryrketkanha gått i arv, från
fartill son. Menför attkunnaverifiera
dettakrävs bättrekällmaterial.

Elevernafick betyg, vilka varrelativt
detaljerade. I färdighetsämnen hade
man 4 eller 6 betygsstegoch för uppfö-
randerespektiveflit3. Normaltnoteras
till protokolletatt ” lärlingamessedlig-
het och flit harej gifvit anledningtill
klander” ellernågotlikalydande. Uppen-
bartharman fäst mycket stor vikt vid
diciplinoch uppträdande. Om nu proto-
kollen är sanningsenliga, vilket man
möjligen kan betvivla, finns blott an-
teckningarom 3 förseelser bland 600
elever under 59 år. Förutom det tra-
giska självmordet, gäller det ett fall av
fylleri samt någon som varituppkäftig
och ej åtlytt” gifvne ordres” .

Vid ytterst få tillfällen noteras till
protokollenattdet varitsvårtattfinna
arbetenåt lärlingarna. Många gånger
hjälper föreståndaren aktivt till med
detta. Lakonisktnoterasatt av de ut-
examinerade”hafva11 fåttanställning
som skogvaktarehosenskildepersoner” .
Dettaår, 1879, lämnade13eleverSkogs-
håll.34

elever. Kostnadenhärför uppgick i pe-
rioden 1856-1888 till 158 111 kronor.
Understatenshuvudmannaskap, åren
1889-1915, synes ett sammanlagtan-
slag av 133 450 kronorha utgått. Utan
att ta hänsyn till inflationinnebär det
att underHushållningssällskapets tid
som huvudmanblev kostnadenför en
elevplats 445 kronor per år. När Do-
mänverketträdde till steg summantill
545 kronor. Som jämförelse kan näm-
nasatten lantarbetareunder1880-talet
hade en årsinkomstav 366 kronor, ett
belopp som fram till 1910 steg till 609
kronor. Om någon vill funderapå, om
detframtilldagsläget blivitannorlunda,
kan antydningsvisanges att en elev-
platsf n betingaren statligsubvention
av omkring40 000 kronorper år samt
att lantarbetarlönen rör sig omkring
160 000 kronor.35

Ekonomiskthankadesig Skogshålls
skogvaktareskolafram på brännvins-
medel, statsbidragsamt intäkter från
plantskolaoch elevarbeten. De senare
posternavardock ganskasmå. Till och
från ifrågasattes, huruvida hushåll-
ningssällskapet skulle fortsätta. Men
medstöd avbidragfrån grannlänen höll
manskutanflytande.

Hushållningssällskapetärvid en till-
bakablickår 1864 stolt över sitt initia-
tiv, då den ” fortgående utvecklingen”
har ” rättfärdigat” de kostnaderman
haft. Skolansdriftoch reglementehade
då ” kopierats” av staten, när dennaår
1860 inrättadesinaförstaskogsskolor.
Det sägs, att eleverna variteftersökta
och med ” lätthet vunnit goda anställ-
ningarsåsom skogvaktare”.36

Orsakentill flyttningenav Skogshåll
till Ombergår 1915 beroddedelvis på
finansiella problem. Hushållningssäll-
skapetsom kontinuerligtefter det att
staten blivit huvudmanår 1888, varit
med och finansieraten del, ville drasig

Slutsummering
Under ledning av 6 jägmästare (Ek,
Wolff, Kellin, Kindstrandoch Grinndal)
utexaminerasunder59 åromkring600
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ur. Byggnaderna var inte i bästa skick,
eftersom de arrenderades. Sannolikt be-
dömdes också läget i förhållande till
lämplig övningsterräng som ganska då-
ligt.

Det går inte att göra en summering
av Skogshålls betydelse. Genom sina
600 representanter på tjänst i mellan-
svenska skogar har naturligtvis skogs-
hushållning med trakthygge och efter-
f öljande skogskultur införts över stora
områden. Nyköpings läns Hushållnings-
sällskaps beslut av år 1855, om en skog-
vaktare-skolas inrättande var framsynt
och gav som arv till eftervärlden ett
mycket gott skogstillstånd. När vårförs-
ta riksskogstaxering genomförts, visar
det sig nämligen att i mitten av 1920-
talet är virkesförrådet i Södermanlands
län högst i landet. Det överträffar me-
deltalet för Götalandslänen med 40%
och det för Svealandslänen med 23%.
Bakom detta döljer sig historiska skäl,
där markägandet säkerligen är vikti-
gast. De stora skogsägarna visade tidigt
ett stort intresse för aktiv skogsvård,
varvid inrättandet av Hushållnings-
sällskapets skogsskola blev det vikti-
gaste medlet. Dess trägna elever full-
följde sedan sin mission som skogsvårda-
re. Sammantaget gav detta Söderman-
land landets bästa skogstillstånd. i 7

Rester av främmande trädslag minner om skogs-
skolan. Denna pampiga lärk har på 75 år nått
en höjd av 31 m. Kubikinnehållet är drygt 6 m3.
Trädet flankeras av Skogshålls nuvarande ägare
Hans Pyk (t.v.) och Sixten Rehn. Foto: Lars
Kardell 1993.

vergran och bok, vilka inom ett avstånd
av 50-100 meter från de ursprungliga
föräldraindividerna föryngrar sig väl.
Åtminstone två bestånd på häradsall-
männingen kan numera genom sin emi-
nenta underväxt av silvergran överfö-
ras till blädning. En och annan lärk i
andra eller tredje generationen påträf-
fas i Skogshålls omgivningar. Det vack-
raste lärkträdet finns i ett bestånd på
egendomen och har nått en höjd av 30.8
meter på 75 år. Kubikinnehållet är im-
ponerande 6-7 m {sk. Efter den gamla
landsvägen har douglasgranenföryngrat
sig och inne på allmänningen finns ett
stentorg med förkrympt bergtall. En

Spåren efter Skogshåll
Med facit i hand kan man åka till Skogs-
håll. Mangårdsbyggnaden ser exteriör-
mässigt ut som den gjorde på skogs-
skolans dagar. Omgivningarna är slitna.
En tilltufsad granhäck och en förfallen
fruktträdgård pekar ut platsen för plant-
skolan. Alléns askar, almar och bokar
finns kvar liksom den pyramidek, som
markerar gårdsplanens början. Ett par
douglasgranar har nästlat sig in i gårds-
miljön. Kring infarten dominerar sil-
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gammal skogsplantskola är bevuxen
med ett marande bokbestånd, där såväl
hare som hjort i sen tid förberett be-
ståndet på förkortad livslängd.

Här och var i det mellansvenska land-
skapet finns bestånd av silvergran, vilka
med viss sannolikhet stammar från
Skogshåll. Det är dock förvånansvärt få
spår i vegetation och trädslagssamman-
sättning som direkt kan hänföras till
skogsskolan. Vackrast är nog ett antal
slutawerkningsbestånd i tall på Öster-
rekarne häradsallmänning. Här kan
man idag se hur risbränning med efter-
följande sådd samt effektiva bestånds-
vårdsåtgärder under hundra år fram-
bringat en fura av god kvalitet. Denna
erfarenhet är dock mindre värdefull, då
vi numera skall lita på naturens egna
krafter i skogsvården.

Friherre J W Sprengtporten klagade i
sin skrift från 1855 över de ” afhuggna

eller afsvedjade bergsryggar som i alla
riktningar” genomskär vårt land. De vi-
sade då på ” den fullkomligaste frånvaro
af allt skönhetssinne” . Det vore enligt
den gamle överhovjägmästaren en väl-
gärning om en ” mild och vårdande na-
tur” såg till att det kom träd ” mellan
skrefvorna” . Sannolikt hade han och
hans samtid varit nöjda om de fått be-
vittna slutresultatet. Aldrig kunde de
drömma om, att de som sett till att vi
fått ett synnerligen vackert skogstill-
stånd, skulle dömas som marodörer.38

Efterlysning
Förvånansvärt få arkivalier finns beva-
rade från Skogshåll i våra offentliga
arkiv. Om någon läsare känner till nå-
got mera material i enskild ägo är för-
fattarna intresserade av att få känne-
dom om detta.

Noter
Hushållingssällskapets tryckta handlingar förkortas nedtill som HS med tillägg
för räkenskapsår. HS 1867 betyder således 1867 års handlingar, tryckta i Nykö-
ping 1868 osv.

1 HS 1856:11, HS 1857:32; Samzelius 1915:427
- Samzelius 1915:10 f, Lindner 1935:281 f, jfr även

Svensk 1989:17-19
3 SFS 1838:23
4 Citat efter Wahlgren 1917:20
5 Juhlin Dannfelt 1913, Wahlgren 1917:72-73,

Obbarius 1845-1846, Bergsman 1985:74-75
6 Juhlin Dannfelt 1913, jfr även Hjelm 1986:42-45
7 Almquist 1914:208
8 SCB 1969:tab 5, SCB 1960:tab 1, tab 16, SCB

1972:tab 2.2
9 HS 1856-57:34

10 Häckner 1914:319, KB 1853:11
11 Bruksplatserna inom detta område har samman-

ställts efter Möller 1987. De kan ha varit flera.
12 Sprengtporten 1855; HS 1855:11
13 Se Wahlgren 1917:49-50, Samzelius 1915:67-68
14 Sprengtporten 1855:25,s Underdånigt betänkande 1856:19, 105, 108, 109,r’ Almquist 1914:183, 208,T HS 1857:96-105

18 Betänkande 1908:166 f
19 DVA 1887, 1913-14, HS 1857
20 HS 1865:32 f, von Celsing 1914:346
21 DVA 1908, Lindberg 1960
22 DVA 1888, 1898, 1913
23 HS 1858:42
24 HS 1879:103 f
28 HS 1862:43

DVA 1908
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28 HS 1864:32
29 HS 1879:104

DVA 1913
31 DVA 1921, 1924
32 DVA 1908
33 DVA 1901
34 HS 1879:105
*Häckner 1914:327, DVA 1921, SCB 1960:tab 123
36 HS 1864:78
37 SOU 1932:tab 23
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