


Johannes Norrby
Civiljägmästare 1962, samma år civilekonom. Har arbetat i IBM
och SDC. 1969 anställd i Skandia i Stockholm som datachef.
Haft olika vVD-befattningar i Skandiakoncernen i Sverige
och USA fram till 1995. Nu konsult i företagsledning och
skogsbrukare i Smedjebacken.

Svenska jägmästare,
porträttgalleri med biografier 1928

Matrikelns tillkomst
Matrikeln trycktes 1928. Den är på 342
sidor med högersidorna som porträttsi-
dor. Den är försedd med avbildningar av
konstverk och med fotografier från såväl
högtid som vardag. Den finns säkert kvar i
ett antal exemplar-den trycktes i en upp-
laga på 700 exemplar (av vilka det som nu
är i min ägo har nummer 404). Ändå vi-
sade det sig vid mina efterforskningar att
matrikeln inte var känd vare sig hos
Skogshistoriska Sällskapet eller hos
Skogsakademikerna. Jag har därför blivit
ombedd att i Skogshistoriska Sällskapets
årsskrift 2001 försöka beskriva den. Den-
na beskrivning kommer säkert att nå per-
soner som har denna matrikel eller på an-
nat sätt känner till den. Jag hoppas att des-
sa läsare kan dela min syn på boken. Om
de dessutom kan bidra till att öka min och

Det kom för några år sedan en bok i min
hand, en gåva från en god vän. Då denna
bok berett och bereder mig stor glädje vill
jag försöka dela med mig av denna.

Boken hör till skogshistorien på flera
sätt. Den handlar om människor som ver-
kat i skogen. Skogshistoria är inte minst
kunskap om de människor som utfört si-
na livsverk före oss, de som lagt vår grund.
Människorna som porträtteras i boken
har verkat i skogsbruket i beslutsfattande
positioner, de har brukat och utvecklat vår
stora naturresurs. De hade mvcket stora
kunskaper. De hade en djup känsla för
skogen som natur och som resurs och har
vårdat båda delarna. De verkade i ett land
mycket fattigare på skogskapital än det
land dagens jägmästare har att förvalta.
Boken innehåller dessutom konstverk och
fotografier av skogshistoriskt intresse.
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allas vår kunskap om denna matrikel så
blir det ett extra plus av denna möda.
Denna artikel når säkerligen även personer
som känner till mycket mer än vad jag gör
och vad matrikeln upplyser om avseende
de personer som nämns i denna artikel.
Det skall bli spännande att få ökad kun-
skap om dem.

Boken speglar en tidsålder. Den speglar
även de resurser som fanns att tillgå för
jägmästarkåren. På flera-kanske många-
sätt var det bättre förr. Ett förslag att till
denna matrikels 75-årsjubileum år 2003
framställa en fortsättning som täcker detta
mellanrum föll av ekonomiska skäl inte i
god jord. Kanske finns det också någon
jägmästarematrikel med biografier från än
senare tidpunkt än 1928 som jag och de
jag konsulterat inte känner till.

Jag, och fler med mig, har nog en käns-
la av att skogsyrket går i arv. Jag har för-
sökt se något just på den frågan vid mina
egna studier av matrikeln och kommer se-
nare i texten lörsöka redogöra för vad jag
därvid funnit.

som här beskrivs. Han var yrkesverksam i
Mellansverige och Norrland. När matri-
keln publicerades var han överjägmästar-
assistent i Härnösands distrikt (utnämnd
1927).

Redaktörens arbete
Förordet, tre sidor långt och författat av
Wiström, är en njutbar läsning. Här ett ci-
tat: ” Arbetet för Sveriges skogar förenar
våra skogsmän släkte efter släkte, vid-
makthåller minnet och bjuder oss att till
våra efterkommande lämna arvet av goda
traditioner i arbete och kamratliv.” Han
berättar om den framlidne jägmästaren i
Örbyhus revir, C. R. Hullström, som un-
der en följd av år verkade för att åstad-
komma ett Skogshistoriskt Museum för
vilket det bereddes plats i skogshögskol-
ans lokaler (de vid Roslagstull) vid dess
tillkomst. Vårt sällskap har haft sina före-
gångare.

I detta skogsmuseum fanns trenne
porträttavlor. Den äldsta har rubriken
Kongl. Skogs- och Jägeristaten 1868 med
porträtt av 135 jägmästare. Den därnäst i
ålder gjordes till skogsinstitutets 50-årsju-
bileum 1878 och inrymmer 190 personer.
En senare från 1895 upptager 239 jägmäs-
tare och är, när Wiström redigerar sin ma-
trikel, den senaste.

Wiströms uppdrag är således att fylla
igen en lucka i tiden på drygt 30 år. Matri-
keln omfattar 587 personer ” som avlagt
examen vid skogsinstitutets högre kurs el-
ler skogshögskolans jägmästarkurs samt,
med något enstaka undantag, innehaft el-
ler inneha förordnande i skogsstaten” . 1
matrikeln ingår 33 avlidna jägmästare vil-

Redaktören Gunnar Wiström
Den som redigerade matrikeln hette Gun-
nar Wiström. Han föddes 1886. Han var
jägmästare och hans egen biografi finns på
sidan 186. Han hade ett visst påbrå för
detta arbete. Pappan var litograf i Stock-
holm. Wiström utexaminerades från
skogsinstitutet 1910 (el 910, i fortsätt-
ningen examensår från skogsinstitutet el-
ler skogshögskolan). Han har gjort flera
matriklar om skogsfolk. En matrikel över
domänstyrelsen och skogsstaten 1916,
Domänverkets matrikel 1925 samt den
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ka erhållit förordnande i skogsstacen efter
1895 och därför inte upptagits i den port-
trättavla som upprättades det året. På det
sättet söker Wiström skapa en obruten
historisk kedja.

I matrikeln hänvisas till ett bokverk
från 1915. Författare/redaktör är Hugo
Samzelius och verket har titeln ” Jägeri-
staten, anteckningar om svenska väldets
skogs- och jaktväsen” . Det är en biografisk
uppslagsbok av kultur- och personhisto-
risk betydelse. Wiströms biografier är
mindre omfångsrika. Han ger emellertid
referens till biografinumret i Samzelius
verk.

Skogliga konstnärer
Wiströms verk innehåller mer än matri-
keln med biografier. Det pryds av konst-
verk utförda av konstnärer inom skogs-
männens led. Dessutom finns ett avsnitt
” Bilder från utbildningsår och verksam-
hetsfält” av betydande historiskt intresse.

Konstverken först. Syftet med dem är
enligt förordet ” att för eftervärlden bevara
minnet av den levande generationen jäg-
mästare på ett ljust sätt då konstnärerna/
skogsmännen visar sin samhörighet med
naturen” . Det börjar redan på vinjettsidan
med en vårbild (av en morkulla på sträck)
utförd av länsjägmästaren i Kristianstads
och Malmöhus län Frank af Petersens.
Samme konstnär har också på en av plan-
scherna en avbildning av en oljemålning
visande en ripflock i uppflög. Konstnären,
jägmästaren Frank Herman af Petersens
(el 900) föddes 1877 i Göteborg. Fadern
var militär med överstes grad. På de 51 år
han levt när matrikeln färdigställs hinner

Anders Wahlgren.

han med en god karriär yrkesmässigt. Han
är bl.a. Riddare av Vasaorden och innehar
Svenska Jägarförbundets hedersmärke i
guld.

Två av planscherna visar oljemålningar
av professor Anders Wahlgren (el883).
De heter ” Vinterstämning” och ” Höst-
bild” . På den första finns det med en rå-
bock och på den andra en älg. Professio-
nen är hög. Wahlgren är inte professor
som konstnär. Han är professor i skogs-
skötsel samt rektor vid skogshögskolan
från 1915 till 1926. Vid matrikelns till-
komst är han således tämligen nypensio-
nerad. Han föddes 1861 i Lund i en pro-
fessorsfamilj. Han publicerade 1914 en
bok i skogsskötsel som kom i en andra
upplaga 1921.
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Skogsinstitutets förl äggning vid nybygget Odjursberg, Norrbottens l än, 187H.
Efter pennteckning av J. Pauli.

ter pensioneringen är han 1923-26 ordfö-
rande i Strä ngnäs stadsfullmäktige. "Utö-
var sedan 1923 konstnärlig verksamhet,
särskilt såsom tecknare och litograf. Fram-
stående kartograf." Ledamot av H. M.
Konungens jaktklubb och väl medaljerad.

Slutligen — som slutvinjett - finns en
avbildning av en akvarell utförd av jäg-
mästare Gotthard Björklund (el 905) vi-
sande schillerstövaren Champion Pell.
Björklund föddes 1882 i Ljusdal i en jäg-
mästarfamilj. Pappan, Erhard Björklund
(el870), föddes 1845 i Nora i en apote-
karfamilj. Gotthard Björklund var från
1922 flottningschef i Ranån samt inneha-
de från 1925 Kungl. automobilklubbens
förtjänstplakett i brons för arbete på för-
bättring av det svenska vägnätet.

Jägmästaren James Pauli (el 880) finns
representerad med tre verk. Det första är
en plansch efter en teckning och litografi
av Linnés Hammarby. De två andra är en
naturbild från Ockelbo och en pennteck-
ning av skogsinstitutets förläggning vid
nybygget Odjursberg, Norrbottens län,
1878. Den sistnämnda ger antagligen en
god bild av studenternas liv. Eleverna är
uppenbarligen förlagda i tält på ett gårds-
tun. Bilden är "komplett" då även kurs-
hunden finns med. Teckningen är daterad
81. Pauli föddes 1857 i Jönköping i en
apotekarfamilj. Han blev år 1900 jägmäs-
tare i Klotens revir och därjämte förestån-
dare för Klotens högre skogsskola 1901-
15. Han avgick med pension 1921. Dess-
förinnan var han bl.a. hushållningssällska-
pets överplantör i Halland 1882-92. Ef-
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ning 1919-25. Även herrgården i Björn-
hyttan utanför Grängesberg användes som
förläggning åren 1919-23. Björnhyttan är
i Dan Andersons diktning Varghyttan
med den girige disponenten!

De följande bilderna, tagna av Edvard
Wibeck 1923 och 1924, visar dels kron-
kojor vid Risbäck i Dorotea revir, förlägg-
ning under en exkursion juli 1924 dels en
utsikt över sjön Kilvamma nära en för-
läggning vid Rörström i Västernorrlands
län. Wibeck (el904) föddes 1877 i Jön-
köpings län och fadern var kronofogde.

var försöksledare för specialun-
dersökningar rörande Norrlandsskogarnas
föryngring från 1916, blev docent i skogs-
skötsel 1920 och var ledare för skogshögs-
kolans övningar i Norrland. Hans namn
levde i undervisningen under min tid
(1958-62) och lever kanske än.

I bokens begynnelse finns tre gruppfo-
ton, de två första med fullständig namn-
angivelse. Det första är från det Norrländ-
ska skogsmötet i Sollefteå 18 oktober
1894. Det andra är från skogsmötet i
Stockholm å Kungl. skogsinstitutet 5 juli
1901. Den tredje är från Norrlands
skogsvårdsförbunds exkursion 1926. Ge-
neraldirektören och chefen för domänver-
ket K. J. Beskow (som avled i januari
1928 innan matrikel trycktes) hälsar den
17 juni välkommen till lunch vid
Åsbodavallen på kronoparken Torresjö-
landet, Bispgårdens skolrevir.

Den fotografiska dokumentationen
Bilder från UTBILDNINGSÅR och
VERKSAMHETSFÄLT omfattar sidorna
319 till 334. De är i dag en pärla. Jag vill
beskriva några av dem. Det börjar med en
vinterbild av en okänd konstnär visande
Skogsinstitutet vid mitten av 1800-talet.
(Som prästson i Oscars församling i
Stockholm har jag som barn ett otal gång-
er passerat denna byggnad utan att veta
vad den var för något. Det fick jag känne-
dom om först när jag börjat mina studier
vid Skogshögskolan.) Därefter följer den
pennteckning av James Pauli som beskri-
vits tidigare.

Ombergs skogsskola visas då den
1886-1915 hyste
till skogsinstitutet. Gunnar Wiström själv
har 1908 fotograferat Klotens skogsskola
som också var förberedande till skogsin-
stitutet (1900-15) samt flottning på sjön
Långvattnet i närheten av Kloten. Även
Klotens hytta har fatt en bild.

Bjurfors finns med på två bilder då den
gården fungerade som först skogsinstitu-
tets och senare som skogshögskolans för-
läggning från 1896 (och åtminstone fram
till 1928). Nästa förläggning som togs i
bruk 1902 är det klassiska Malingsbo. Fo-
tografiet är taget mot huvudingången var-
för flyglarna syns väl och bilden är tagen
från andra sidan (den västra) ån -
omöjlighet i dag med den vegetation som
nu finns på denna plats.

Garpenberg finns naturligtvis med,

först med en flygbild över sågen där även
herrgården syns väl och sedan med en flyg-
bild av själva herrgårdsanläggningen.

Uppenbarligen fungerade Granhult i
Örebro län som skogshögskolans forlägg-

Wibeck

en förberedande kurs

en

Några personporträtt
Vad representerar nu de 587 personer som
porträtteras i boken, 587 mycket olika in-
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divider med en gemensam intressesfär och
en gemensam högre utbildning.

Den som kommer först i matrikeln he-
ter Axel Lindbom (el 861). Han föddes
1838 i Stockholm och hans föräldrar var
vaktmästaren vid skogsinstitutet, Israel
Lidbom och hans maka Wilhelmina Fun-
din. Han föddes samma år som skogsin-
stitutet startade. Ståndscirkulationen fun-
gerade uppenbarligen även vid denna tid!
Lidbom arbetade hela sitt yrkesverksam-
ma liv fram till pensioneringen 1893 hos
Stora Kopparbergs Bergslag. Han var en
aktiv politiker i landsting och kommun.

Den i matrikeln som är född tidigast
heter Adolf Berselius (el 864), född 16
maj 1838. Enligt en blyertsanteckning i
min matrikel dör han 30 april 1931. Han

är verksam långt upp i åren. Han pensio-
neras som jägmästare i Norra Lycksele re-
vir 1903. Han fortsätter emellertid som
lä nsjägmästare i Kalmar läns södra lands-
tingsområde 1904-11. Åren 1903-11 är
han lärare vid Kalmar läns högre lantman-
naskola. 1911-73 år gammal - blir han i
stället konsult åt sin förre arbetsgivare
samt driver plantskolerörelse och träd-
gårdsskötsel till 1922. År 1910-då han är
72 år - publicerar han en lärobok i skogs-
hushållning. Det var segt virke i Berselius!

Den som kommer sist i raden - på si-
dan 318, den enda vänstersidan med ett

porträttfoto - heter Torsten Wennmark
(el 922). Han föddes 1895 i en gross-
handlarfamilj i Örebro. Han blir 1927 as-
sistent i Hede revir. Då har han redan hun-
nit med att arbeta på sex olika befatt-
ningar av varierande slag. Det skiljer 67 år
mellan den förste och den siste jägmästa-
ren i matrikeln - två hela generationer.

Den yngste i matrikeln heter Carl-
Harry Paulson (el922). Han föddes 14
augusti 1899 i Stockholm som son till
grosshandlaren Nils Paulson och dennes
maka Alma Matilda Lundqvist. Carl-
Harry är 1928 assistent i Malgomajs och
Volgsjö revir. En blick i dagens ” jägmäs-
tarcmatrikel" visar att alla som porträtte-
rats i denna matrikel av år 1928 nu är av-
lidna.

Jägmästarnas bakgrund
Varifrån kom de som sökte till den högre
skogsutbildningen. Jag har gjort ett litet
stickprov, tog de 59 personer som finns på
sidorna 126 till 154. Geografiskt kom-
mer de från alla delar av landet. Landet ärAdolf Berselius.
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då lika med Sverige. Att Sverige fram till
1905 är i union med Norge märks inte.
Ser man till födelselän så är de mest frek-
venta Stockholms (8), Västernorrlands
och Malmöhus (6 vardera), Östergötlands
(5) samt Södermanlands, Norrbottens
och Gävleborgs (4 vardera). Det tycks inte
gå att finna ett mönster med koppling
t.ex. till skogslänen.

Vilken bakgrund har de, ur vilken mil-
jö är de sprungna? Samma 59 personer har
undersökts även med avseende på detta.
Fram träder ett mönster. 18 är födda i äm-
betsmannafamiljer. Åtta kommer från
handelsfamiljer och lika många från fa-
miljer där fadern är fabrikör eller direktör.
Akademikerfamiljer och - helt naturligt -
godsägarefamiljer finns också represente-
rade. Fyra kommer från hantverkarefa-
miljer. Hela 10 stycken kommer från fa-
miljer med skoglig anknytning. I de flesta
fallen skaffar sig sonen samma utbildning
som fadern och går i hans fotspår. Min
bild blir att jägmästarna i huvudsak kom
från medelklassen - som vid denna tid
växer starkt och som i praktiken genom-
för de stora omvälvningarna i samhället.
Den bygger det Sverige som blir så rikt att
det senare kan förvandlas till folkhemmet.
Råvaran från skogen hade därvid en stor
betydelse.

Går skogsmannayrket i arv? Det är inte
helt ovanligt att söner — och numera även
döttrar — till jägmästare väljer skogsman-
nabanan. Det ser jag bland mina egna
kurskamrater. Bland dem finns exempel
på söner till jägmästare och det finns ex-
empel på ättlingar - såväl pojkar som
flickor - som studerat vid Skogshögsko-

Tio av de femtionio i mitt stickprov
hade "skogligt” påbrå. Jägmästarkåren är
liten. Att då notera att 17 % av de som
studerar till jägmästare har skoglig bak-
grund hos föräldrarna ser jag som en hög
frekvens, bekräftande hypotesen. Jag har
inte i detaljer gjort större efterforskningar
än att jag har hållit mig till vad som före-
kommer inom matrikeln och därvid för-
utsatt att far och son liksom bröder har
samma efternamn. Det finns i matrikeln
drygt ett dussin exempel på att såväl far
som son finns med. Det finns ungefär lika
många exempel på brödrapar, det finns en
brödratrio och det finns en brödrakvart-
ett.

En ovanlig jägmästarfamilj
Jägmästaren Bror OLOF Bellander (ej
porträtterad i denna matrikel) och hans
hustru Anna Hedvig Wilhelmina Hof-
gren skapar en unik familj. De bor 1874
på Katrinebergs bruk i Hälsingland och
far det året sonen Bror PAUL Rudolf Bel-
lander (el 900). 1880, när de flyttat till
Bollnäs, far de ytterligare en son, Bror
NILS Bellander (el902). Bror Nils gifter
sig med Ellen Helena Collén som är dot-
ter till jägmästare Edvard Wilhelm Collén
(som inte finns med i 1928 års matrikel).
1882 och fortfarande boende i Bollnäs far
de ännu en son Bror BENGT Filip
(el908). Han har dessförinnan gjort en
militär karriär. Vid matrikelns tryckning
driver Bror Bengt egen trävarurörelse.
Han är bland annat ledamot av styrelsen
för Svenska vapenhistoriska sällskapet och
innehar Linné-medaljen. 1891, dvs. 17 år
efter Bror Paul föds Bror Sten SIXTENlan.

12





Bellander (el 916). Familjen bor fortfa-
rande i Bollnäs. Nog måste det skogliga
intresset och traditionen i denna familj ha
varit mycket starkt. Vad denna matrikel
inte talar om är vilka barn paret Bellander
hade utöver dessa fyra söner.

boniteringssystem och sina produktions-
tabeller - ett betydande arbete om han
haft tillgång till modern datorteknik och
nu nästan ofattbart då han levde långt före
datoråldern. Märkesmannen Joel Wret-
lind (el913) är redan i full fart på Malå
revir som han tillträdde 1920. Ludvig
Mattson Mårn (el914) är vid denna tid
docent med stipendium vid skogshögsko-
lan. Ivar Sjöström (el916) hörde till de
jägmästare som skaffade sig flera akade-
miska meriter. Han utexamineras från
handelshögskolan i Stockholm 1922.
Ivar Heibel (el 917) förknippas starkt
med skogshögskolans verksamhet i Gar-
penberg. Erik Höjer (el921) är känd
generaldirektör för Domänverket men för
mig även känd som hembygdsforskare i
Smedjebacken.

Ytterligare några jägmästare
I matrikeln vimlar det självklart av skogs-
män som varit så framstående att deras
namn lever än i dag. Alla urval här blir helt
subjektiva men de kan kanske kittla tan-
ken en aning. Några har jag mött själv och
tager mig därför friheten att nämna några
av dem. Olof Ekbom (el919), Moppe ” ,
mötte jag liksom många skogsstudenter i
Garpenberg under hans långvariga verk-
samhet där. Thorsten Streyffert (el913),
diplomerad vid handelshögskolan i
Stockholm 1919, var en av mina förebil-
der. När matrikeln görs har han hunnit
med en omfattande studieresa till USA.
Den blev grunden för mycket av hans
fortsatta gärning. Georg Rosenmiiller
(el920) har jag mött i hans egenskap som
far till en av mina egna kurskamrater.

Många av de väl kända har jag inte mött
men väl hört talas om. Här kommer ett
subjektivt axplock. Uno Wallmo (el 882)
finns med, stilig uniformerad på porträtt-
bilden. Gunnar Schotte (el 897) redige-
rade under många år som Svenska skogs-
vårdsföreningens sekreterare denna för-
enings tidskrift. Anders Holmgren
(el 898) är en annan välkänd portalfigur i
svenskt skogsbruk. Henrik Carbonnier
(el902) har lämnat efter sig åtskilligt
tryck grundat på hans stora kunskaper.
Tor Jonson (el903) är välkänd för sitt

som

Köparen av matrikel nummer 404
Hur kom då boken i min hand. Jag har ju
inte varit yrkesverksam i skogen även om
jag nu är pensionärsverksam i egen skog.
Större delen av mitt yrkesliv tillbringades
på försäkringsbolaget Skandia. Under de
sista åren vid det bolaget hade jag en otro-
ligt duktig sekreterare, Ulla-Greta Snida-
re. Hon har gett mig denna bok - och
med den mycken glädje. Den namnteck-
ning som finns i boken är Gustaf Söder-
bergs. I matrikeln finns det faktiskt två
personer med det namnet. En av dem exa-
minerades 1922 men dog genom olycks-
händelse redan 1925. Den som först ägde
denna bok som nu är min ägo var Carl
GUSTAF Valfrid Söderberg (el917),
född i Nora 1890. Han blev extra jägmäs-
tare 1917 och arbetade först som extra
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VVALLMO, UNO
f . 1860 29 4 i Ljusnarsbergs församling, Örebro l än. Föräldrar: brukspatronen Leo \V.
och Birgitta C hristina Olsson.
Mogenhetsex. i Strängn äs 79, utex. från skogsinstitutet 82 15 6, extra jägmästare i

Örebro revir S2 t 8, i Askersunds revir 85, e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen 86,
assistent vid skogsinstitutet 88, i Askersunds revir 91. Förvaltat ett flertal enskilda skogs-
egendomar såsom Högfors, Elvestorp, 1 1 ällefors, < Skogaholms, Alkvetterns, Rockesholms
och Högsjö bruks skogar. J ägmästare i Jönköping
överjägmästare i Bergslagsdistriktet 03 och överjägmästare 03 31 , 12 , överjägmästare i
Stockholm ( iä vle distrikt 19. Avsked med pension 25.

Sveriges delegerad vid skogskongressen i Paris 00, !ed. av löneregleringskommittén
06 07, av skogsundervisningskommittén 06 08, ordf. i kommissionen för försökstaxeringen
av Värmlands l äns skogar 10— 12, v. ordf . i Svenska skogsv årdsföreningen 07 12 och
hedersled. 25. Landstormsbataljonschef i Örebro 15.

K VO 2 kl., RNO, RNS:tOO.
Varit gift med Bernhardina Rosendal.
Pitbl.: Rationell skogsavverkning (97), Löjtnant Rustan Stormfeldt (00), Ett stort antal

uppsatser och bidrag i facktidskrifter m. m.

*s revir 99 19 5, i Örebro revir 02, tf.

LLA 18.

(Sz 353 )
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betade i skogsbruket. Deras kunskap och
ambition är värd all vår respekt. Deras
namn och livsöden sätter fantasin i rörelse.
Matrikeln väcker lusten till fortsatta stu-
dier av skogliga märkesmäns liv och lever-
ne i vardag och helgdag. Den blir en god
vän och vägvisare till nya studier. Med den
kunskap matrikeln ger känns det mindre
roligt när det i den skogspolitiska debat-
ten tämligen ofta påstås att våra föregång-
are inte hade kunskap om naturen och att
de enbart såg till penningen. Den argu-
mentationen kommer sannolikt från bris-
tande historiska kunskaper eller från oför-
måga att sätta sig in i andra tiders förhål-
landen. Vi far hoppas att den inte är poli-
tiskt medveten! Kunskap hade de. De lev-
de i ett betydligt fattigare samhälle än da-
gens Sverige och ju fattigare samhälle des-
to viktigare är penningen. De jägmästare
som porträtteras i matrikeln av 1928 är de
som lägger grunden till den fördubbling
av skogsvolymen som skedde under förra
århundradet och de fördelar detta medfört
för flora och fauna.

skogsingenjör i Nysätra skogsvårdsom-
råde, var sedan tf. överjägmästarassistent i
Gävle-Dala distrikt 1918, assistent i Om-
bergs skolrevir, skyddsskogsassistent i
Mellersta Norrlands distrikt och assistent
vid skogshögskolan 1919. Därefter fort-
satte karriären med befattningen som as-
sistent i Västerdalarnes revir 1920-22 och
där efter (fram till matrikelns tillkomst)
som assistent vid Haparanda revir. Gustaf
Söderberg var Ulla-Greta Snidares far. Ef-
ter ytterligare några år som överjägmästar-
assistent i Härnösand (1929-31) resp.
Skellefteå (1931-36) fick han sitt första

egna revir, Sikå revir, med stationering i
Älvsbyn. 1948 sökte han söderut till Fin-
spångs revir, där han stannade till sin pen-
sionering 1935. Han dog 1980.

Att få ha denna bok
Människor formade och formar skogs-
bruket. I matrikeln från 1928 ges en
ögonblicksbild av knappt sexhundra per-
soner. De utgör en liten men en betydelse-
full del av alla de som under denna tid ar-

VI STÖDER

VÄSTRA
skogsägarna

SÅG ASYD
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