
Ernst Bager
Född 1925, civiljägmästare 1951. Efter några år i Domänverket anställd
i Svanö AB. Skogschef i KorsnäsMarma AB 1964. VD i Svanö AB 1972
och i Sydved 1979. Skogsdirektör i Papyrus AB 1985 och därefter i
STORA fram till pensioneringen 1972.

Ett personhistoriskt
verk som ger mersmak

skilda verk, som kompletterar varandra.
Det resulterar även i vissa upprepningar.

Hugo Samzelius, född 1867, ä r själv
jägmästare i Domänverkets tjänst och
har följdriktigt fått en omfattande bio-
grafi i hans egen matrikel.

I en intressant artikel i Skogshistoriska
sällskapets årsskrift för å r 2001 har Jo-
hannes Norrby presenterat den matrikel
över svenska jägmästare, som utgavs 1928
och som redigerades av Gunnar Wi-
ström. Ett studium av denna ger uppslag
till ett antal tänkbara undersökningar
om jägmästarna och deras förhållanden
både yrkesmässigt och socialt. Nä ra till
hands ligger också att sträcka ut sådant
arbete längre bakåt i tiden.

Norrby nämner att 1928 års matrikel
innehåller hänvisningar till Samzelii tidi-
gare arbete frå n 1915. Eftersom jag i min
ägo har, utöver 1928 års matrikel, också
de arbeten i samma genre som Sanzelius
utfört, har jag ägnat en del tid åt att stu-
dera de aspekter på yrkeskårens äldre för-
hållanden som kan utläsas därur. Det har
även sitt intresse att ägna sig åt upplägg-
ningen av Samzelii arbeten.

Samzelii matrikel ä r i verkligheten tre

Första delen
Den första matrikeln utkom 1899 och
trycktes i 500 numrerade exemplar, varav
150 salufördes i bokhandeln. Sannolikt
finns inte särskilt många numera i behåll.
Bokens titel är ” Kongl. Skogs-och Jäge-
ristaten. Biografiska studier 1539-1898,
jämte en historisk inledning”. Arbetet
tillägnas vördsamt ” Generaldirektören
Herr Greve Fredrik Claesson Wachtmeis-
ter, Kongl. Skogsstatens Chef ”.

Pappersbruket i Nykvarn levererade
tryckpapperet.

I företalet redogör Samzelius för sina

14

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2002, s 14-22



la isä r här aktuella begrepp, t.ex. att en
examenstitel är ”civiljägmästare” (tidi-
gare ” utexaminerad skogselev” ) medan
jägmästare ä r en befattningsbeteckning
i skogsstaten. Samzelius noterar med in-
dignation att han iakttagit missbruk av
jägmästartiteln, t.ex. för skogsförvaltare
för privata skogar!

I sitt förord noterar Samzelius ett antal
personer, som upptagits i matrikeln, vil-
ka nått särskilt höga befattningar i sam-
hället. Han redovisar också sådana som
på grund av sina förtjänster blivit adla-
de och/eller upphöjda i friherreligt eller
grevligt stånd.

Det innehållsrika förordet avslutas
med en suck om hur ekonomiskt betung-
ande arbetet varit och Samzelius säger sig
vara lycklig om det "kunde stärka kåran-
dan och kärleken till den fosterländskt
betydelsefulla verksamhet, som är kåren
anförtrodd”.

Första delens historiska avsnitt blickar
först tillbaka till medeltiden och erinrar
om de djur- eller fågelskyttar, som för-
ordnades för att förse furste eller länsher-
re med skinn och kött och för att hålla

Herr Greve Fredrik Claesson Wachtmeister.

forskarmödor, som påbörjades 1892, och
för de källor han använt. Ehuru syftet
med arbetet ju är att göra en såvitt möj-
ligt heltäckande matrikel över alla Sveri-
ges jägmästare, har Samzelii studier möj-
liggjort för honom att skriva ett inledan-
de historiskt avsnitt rörande yrkeskåren,
dess förhållanden och utveckling.

Det ä r påtagligt att det på ett tidigt
stadium ä r svårt att definiera vilka som
skall anses berättigade att medtagas i för-
teckningarna och förses med biografier.
För senare år, dvs. sedan utbildning vid
Skogsinstitutet och dess föregångare på-
börjats, ä r Samzelius ytterligt noga med
att endast medta personer som fått del
av sådan utbildning eller formligen ut-
nämnts till jägmästare.

Ännu i dessa dagar har ju vissa svå-
righeter uppenbarligen förelegat att hå l-

Skogsinstitutets grindar
efter förflyttningen till Strandvägen.
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efter rovdjur. Även andra benämningar
förekommer; Gustaf Vasa höll sig med
kronoskyttar och djurkarlar. Den förste
formellt förordnade jägeriförmannen tor-
de vara Claus Djurskytt, som förordna-
des 1539 och den förste som bär jägmäs-
tartiteln är Carolus de Mornay, som fick
fullmakt 1573. Ytterligare några förordna-
des på 1500-talet, bl.a. den i andra sam-
manhang bekante “ Michill i Tenhult”.

Den förste chefen för rikets jägeristat
hette Mörner och var inflyttad tysk.
Han utnämndes till överjägmästare 1613.
Sedermera blev chefstiteln på 1600-ta-
let ” riksjägmästare”. Å r 1647 bevittnade
riksjägmästaren promulgerandet av en
jaktstadga och skogsordning.

Senare under 1600-talet ombildades
jägeristaten och bl.a. förordnades över-
jägmästare länsvis med uppgift att ha
uppsikt över skogs- och jaktväsendet.

Samzelius påpekar svårigheten att i
äldre tider hålla isär hovjägeriststen från

rikets jägeristat. Uppenbarligen var stun-
dom funktionerna förenade hos en och
samma person. Gustaf III övervägde
omkring 1780 en klar åtskillnad och av-
såg att vid sidan om hovjägeristaten åter-
upprätta riksjägmästareämbetet. Det blir
aldrig fullföljt, men han ger till överjäg-
mästaren en instruktion, som nära över-
ensstämmer med den som utgavs redan
1638.

Först 1824 kan man säga att skötseln av
skogarna fick en självständig ställning då
Israel Adolf af Ström förordnades att till-
sammans med landshövdingarna reglera
hushållningen vid kronoparkerna samt
krono- och häradsallmänningarna.

Ar 1825 grundade af Ström ett privat
skogsinstitut i Stockholm som ju så små-
ningom utvecklades till Skogshögskolan.
Chefskapet för Skogsinstitutet innebar
även chefskap för jägeristaten och in-
spektionsskyldighet ” dä r under allmän
vård och tillsyn ställda parker och all-

finnes” . Dessa förhållandenmannmgar
varade till 1859 då Kungl. Skogsstyrelsen
inrättades med en generaldirektör, tillika
chef för skogs- och jägeristaten.

Redan 1836 hade Carl XIV Johan in-

/

rättat en skogs- och jägeristat med ur-
sprungligen sju överjägmästare, fem jäg-
mästare och 10 överjägare. Denna stat

utökades successivt och 1889, dvs, un-
gefär då Samzelius påbörjade sitt arbete,
bestod den av nio överjägmästare, 74 ä 75
jägmästare och 263 ordinarie kronojäga-
re. Å r 1882 hade också en central styrelse,
K. Domänstyrelsen, inrättats.

Ett avsnitt i matrikeln historik-del äg-
nas åt ”samlivet” mellan krigsmakten
och jägeristaten. De flesta tjänstcmän-

I
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sentliga ehuru stundom rätt roande. Här
några exempel:

Man få veta att Adolf Fredrik Aspe-
gren, född 1855, var sportsman och sim-
magister och hade deltagit i gymnastik-
fester i Stockholm, Uppsala och Göte-
borg.

nen voro under lång tid tillika officerare.
Aren 1790-93 var t.o.m. jägeristaten till-
fälligt upplöst för att i stället användas i
Gustaf III:s ryska krig. På 1800-talct är
frågan om skogsstatens utnyttjande för
militä ra uppgifter på tapeten i riksdagen
flera gånger ända in på 1880-talet. Sam-
zelius pekar på att den militä ra anknyt-
ningen hos skogsstaten återspeglas i ut-
formningen av de uniformer som brukas
i skogs- och jägeristaten.

Sammanfattningsvis kan man säga att
Samzelius i sin historik, varur korta de-
lar här refererats, skildrar den successiva

Skogsförvaltaren i Finspong Carl Wil-
helm Lundborg anges ha hopbragt och
uppstoppat 1.245 st svenska fåglar, som
han sedermera sålt till Norrköpings ele-
mentarläroverk.

Axel Carlsson Sparre, riksjägmästare

1648, blev sedermera först landshövding
och därpå överståthållare. Som sådan lät
han, hetlevrad som han var, sin betjänt
prygla generaltullinspektören Flygge. På
den kuppen miste han dock sin tjänst.

Åtskilliga biografier erinrar om vcder-
börandes insatser som officerare under
Sveriges olika krig. Många ha hamnat
i fångenskap, en del utan att någonsin
återvända.

1 tillä mpliga fall är biografierna för-
sedda med detaljerade redovisningar av
vad vederbörande publicerat i olika me-
dia. Det gäller naturligtvis främst skog-
liga och jaktanknutna ämnen.

övergå ngen frå n en lös organisation, som
och förser statsmakten med förnö-jagar

denheter, till en som så små ningom även
ägnar sig åt skydd av bärande träd och
vissa andra skogliga uppgifter. Slutli-
gen formas den till en för tiden modern
skogsförvaltning.

Efter den historiska ingressen följer
skriftens huvuddel, den biografiska. I al-
fabetisk ordning noteras 1217 personer.
Det är klart att den alfabetiska upplägg-
ningen kan ge hisnande kast i läsupple-
velsen. Efter jägmästaren Collén, som
var förvaltare av Älvdalens besparings-
skog på 1880-talet följer Hinrik Com-
tcho, som blev ” forst- och jägmästare ’

1664, vilken i sin tur följs av Olof Coos,
extra jägmästare i Västerbotten 1895. Åt-
skilliga liknande exempel kan ges.

Samtliga personer får en biografi, som
kan vara enstaka ord, t.ex. ”Ahléen, hej-
deridare i Västergötland 1757” till några
sidor.

Andra delen
Samzelii andra del ä r tryckt i 400 exem-
plar och har sju illustrationer, inledda
med ett tidstypiskt porträtt av överste
jägmästaren” Stellan Otto van Mörner,
som förordnades 1613. Delen utkom 1902
och omfattar tiden till och med 1900 och
litet in på följande å r. Samzelius har nu
utnyttjat ytterligare källor, funnit fler
personer, ungefä r 470 st, berättigade att

Man får ett intryck av att Samzelius i
biografierna tagit med alla upplysningar
som stått att få fram, även skäligen ovä-
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vars utexaminerade elever ej ega samband
med kåren” Han utgjuter sig särskilt i för-
ordet över vad han anser vara ett miss-
bruk av jägmästartiteln, som han beteck-
nar som barnsligt ofog.

Likom i första delen börjar Samzelius
med en historisk inledning. Här nedan
följer några axplock ur den historiska re-
dogörelsen.

Samzelius påpekar svårigheten att nä r-
mare redovisa jägeristatens äldsta organi-
sation. 1 räntekammarboken 1560 uppta-
ges ett antal ” willskyttar, foglefängare,
falkfå ngare, jähgare och hunddrengh ”.
År 1580 hade man också 20 hejderidare
i drottningens tjänst.

Finland fick sin förste jägmästare för-
ordnad 1638. I riksstaten för 1637 uppta-
ges en ” Riksens jägmästare”. Hans rang
var mycket förnämlig, tillsamman med
några andra närmast efter generalguver-
nörer och fältmarskalkar.

Å r 1682 dras Riksjägmästaren in och
ersätts av fyra lokalt placerade ” fiskaler”.
Under 1600-talet fick också åtskilliga
”skougewachtere” kungliga fullmakter
liksom flera hejderidare. Sedermera blev
dessa ungefä rligen jämförbara med kro-
nojägare och /eller s.k. underjägare och
förordnades av riksjägmästaren eller res-
pektive landshövding. Titeln hejderidare
erinrar om att skogstjänstemännen un-
der 16- och 1700-talen regelmässigt var
beridna.

Gustaf IV Adolf tog sig för att såsom
hederstitel utnämna ” överjägmästare i
disponibilitet” . Avsikten var att då någon
tjänst som överjägmästare blev ledig, så
kunde vederbörande ifrågakomma. Det-
ta gällde i allmänhet officerare som visat

Förste kårchefen, Öfverste Jägmästaren,
Stellan Otto von Mörner. Förordnad 1613 27/6,

efter porträtt i "Mörnerska konterfej",
af Birger Mörner.

ingå i matrikeln och dä rtill hittat kom-
pletterande uppgifter om de i första delen
omskrivna jägmästarna.

Samzelius poängterar att detta ä r en
avslutande volym. Icke förty kommer,
som tidigare antytts, ytterligare ett verk
åtskilliga å r senare.

Samzelius betonar intresset av att full-
ständiga förteckningen och biografier
med de jägmästare som förordnats i Fin-
land och i Sveriges baltiska och tyska be-
sittningar. De ä ro dock i denna andra del
ofullständigt företrädda.

Även i denna del håller Samzelius styvt
på att icke berättigade personer ej skall
få medtagas. Det ä r utbildning och full-
makter som gäller, inte vad vederbörande
åstadkommit. Han menar sig göra ” nödig
särskillnad från den i en senare tid vid
K. Institutet inrättade s.k. lägre kursen,
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välförhållande på ett eller annat sätt, men
det förekom även fall då meriterna hade
närmare yrkesanknytning.

Samzelius noterar att jägeristaten, som
länge sorterat under riks- och överhov-
jägmästareämbetena 1840 kom under Fi-
nansdepartementet och 1899 under det
nyinrättade jordbruksdepartementet.

I ett avsnitt ger Samzelius några yt-
terligare bidrag till jägeristatens krigshis-
toria. Ehuru förslaget 1888 att militä röv-
ningar skulle införas vid skogsskolorna
och skogsinstitutet föll i riksdagen är
uppenbarligen Samzelius varm anhä ng-
are därav.

Ett roande avsnitt i historiken citerar
några olika reglementen för skogs- och
jägeristatens uniformer, den sista frå n
1887. Med dagens ögon synes uniforme-
ringens detaljer ganska främmande. Den
föreskrivna fracken ersattes på Oscar I:s
befallning av vapenrock, men 1871 fast-
ställdes på nytt frack som tjänstedräkt för
skogsstyrelsens chef med flera. De skulle
också bära svärd. Jägmästare med flera
skulle ha klacksporrar och kronojägare
” patronkök" av svart läder.

Samzelius avslutar sin historik i andra
delen med några fullmakter. Den första
är från 1613 och avser Stellan Mörners
befattning som ” Offerste Jegermestare”.
Det ä r ett ganska omfattande dokument,
som beskriver arbetsuppgifterna. Dessa
är helt dominerade av jaktövervakning.
De följande fullmakterna är från 1614,

1615 och 1637 även dessa med arbetsbe-
skrivningar dä r även behovet av att ägna
uppmärksamhet åt skyddet av skogarna
framhålls.

I den sedan följande biografiska delen

upptas dels de nyfunna jägmästarna, som
icke kommit med i den första delen samt
ett stort antal personer från den första de-
len om vilka ytterligare upplysningar kan
lämnas. I övrigt skiljer sig inte upplägg-

från den första. Även här finnsningen
beskrivningar av många mä rkliga mä n-
niskoöden, som belyser inte bara aktuell
personhistoria utan också landets histo-
ria, sä rskilt dess krigshistoria.

Många roande notiser finner man ock-
så. Några exempel: Det upplyses att över-
jägmästaren van Stoisloff hade en lön om
1.500 daler och för egen räkning på 1640-
talet höll sig med sex hästar.

Jägmästaren Krabbe fick 1624 i upp-
drag att skjuta 66 älgar till ” H:s M:tz
Drottningens Hofförtä ring”.

Johan August Lorell, som 1876 blev
elev på Böda skogsskola hade dessförin-
nan studerat hebreiska och grekiska och
konditionerat som pred ikobiträde.

Sin noggrannhet demonstrerar Samze-
lius genom tillägg och rättelser samt yt-
terligare tillägg till sina biografier.

Tredje delen
Den tredje och sista delen av Samzelii
omfattande arbete utkom 1915 i 1.000

exemplar, varav 250 numrerade. Det är
uppenbarligen denna del av Samzelii verk
som Wiström refererar till.

I sitt förord säger Samzelius att detta
ä r ett helt nytt självständigt verk. Han
motiverar detta bl.a. med att hä r förelig-
ger ett helt självstä ndigt avsnitt med ca
1.000 biografier över Hovjägeristaten helt
särskiljt från Riksjägeristaten, båda före-
gångna av utförlig historik.
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I tredje delen finns också särskilda
avsnitt behandlande personal i Finland
och Sveriges övriga provinser kring Ös-
tersjön.

Till skillnad från tidigare matriklar är
biografierna i denna del ordnade krono-
logiskt. Samzelius betonar svårigheterna
att genomföra studier i ofullständiga och
delvis otillförlitliga arkiv. Även i detta
förord apostroferar Samzelius de som
adlats eller gjort särskilt anmärknings-
värda insatser eller innehaft särskilt höga
värdigheter i samhället.

I ett litet avsnitt redogör Samzelius
för källskrifter och arkiv som han be-
arbetat.

I begynnelsen av sin historik i denna
del går Samzelius tillbaka till de medel-
tida landskapslagarna och exemplifierar
ur dem bestämmelser om vilt och jakt,
särskilt om vargjakt. Successivt förs be-
rättelsen fram till Gustaf Vasa, som in-
tresserade sig för ”skönt skeppsvirke” och
byggde sågkvarnar vid sidan om sitt en-
gagemang för ” vackert pälsverk ”.

På några sidor redovisar Samzelius de
flesta av våra kungar efter Gustaf Vasa
och kommenterar deras intresse för jakt
och vilt. Som ledamot av H.M. Konung-
ens jaktklubb är kanske Samzelius kom-
petent att om Gustaf V skriva att han ”sä-
kerligen är landets skickligaste jaktskytt” .
Uttalandet synes kanske vara i tvärsäk-
raste laget.

Den egentliga historiken om hovjä-
geristaten börjar 1527. Det rör sig nästan
bara om falkjakt, viltskyttar, djurfånga-
re osv., men 1575 få r Erich Göstaffsson
kunglig fullmakt att ha ” uppseende med
dem som fälla fredkallade djur och bä-

rande träd ”. Sedan skildras hovjägerista-
tens utveckling med särskild tonvikt på
hur den tedde sig personellt och eko-
nomiskt i statsbudgeten. Avslutningsvis
presenteras en chefsförteckning med alla
de 35 från Jakob Koskild 1579 till Otto
Thott 1912. De flesta bar titeln överhov-
jägmästare.

Efter ett stycke om jaktlagstiftning-
en berättas om jakt med falk frå n Olof
Skötkonungs tid fram till senare delen
av 1700-talet, varpå följer en omfattande
redogörelse för jägeristatens krigshistoria
och jägmästarnas inordnande i den stat-
liga rangskalan och deras uniformering.

Den biografiska delen, som dispone-
rats först med hovjägeristatens chefer och
dä rpå med tjänstemän, avslutas med ett
kort avsnitt om det ”svenska hofjägeriet i
Finland och Tyskland ”.

Här förekommer, såvitt jag kunnat fin-
na, den enda biografin över en kvinna,
hertiginnan Sofie Gharlotte av Hessen-
Cassel, som dog 1749. Hon var utnämnd
till överjägmästare, tydligen på skämt.

Den följande avdelningen om Riksjä-
geristaten inleds på samma sätt som i öv-
riga delar med en omfattande historik.
Man får veta att Sveriges äldsta skogsför-
ordning torde vara den som utfärdades
1284 om visingsöbornas rätt att bruka ön
allmänning.

Å ren 1525 och 1526 omnämns anlägg-
ningen av sågar i Kalmar och Arboga.
Härefter förekommer åtskilliga doku-
ment som vittnar om en begynnande
sågnäring och Gustaf Vasas angelägen-
het därom.

Under 1600-talet kom ett antal ”skogs-
ordningar” . Ar 1647 stadgades t.ex. ” — för
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I de följande biografierna finns, såsom
i övriga delar av Samzelii verk, må nga
korn att dra lärdom av. Jag har med visst
nöje ägnat mig åt att söka upp litet udda
notiser om de olika personerna. Hä r någ-
ra exempel:

Generaldirektören Björkman, född
1831, "idkade i yngre å r musik och befor-
drade som lärare vid skogsinstitutet bil-
dandet bland eleverna af en dubbelkvar-
tett samt kvartett av jägarhorn och andra
mässingsinstrument”.

Påvel Jagemestere var ursprungligen
fransman och togs till Sverige av Carl IX
å r 1611 för att lära dennes dotter franska.

Hejderidaren i Uppland Tigerman ef-
terskänktes 1666 straff för att ha skjutit
en bonddräng i Kronans jaktbacke. Han
befriades också från böter för "sijdewörd-
nat och wijdrigheet” , som han gjort sig
skyldig till. Han var utfattig och hade
gjort "trogna tjenster" bl.a. under pols-
ka kriget.

Den 1675 förordnade underjägmästa-
ren i Västernorrland Gustaff Plantingh
deltog 1671, tillsamman med sin svåger, i
ett dryckesslag i Stockholm och "gjorde
ett stort allarm, då de kommo rijdandes
på sina hästar till wachten som stodh på
post wid Corps de Gardet och Norre bro-
ändan, skällandes dem för korfwar, hwar
på dec begge sedan tillijika hafwa skuttit
och treffat -

Tjänstemannabiografierna förs fram
till 1844 och avlöses av fullständiga för-
teckningar över elever från 1828 och
framåt i först af Ströms privata skogsin-
stitut och därefter Kungl. Skogsinstitu-
tet ända fram till 1914. I dessa biografier
finns åtskilliga som sedan förekommer i

hwarie Eek, Book, Apel, Oxel, Hegg som
borthugges — borde plantas — Tu vnge
trää, aff samme art”.

Läsaren får sig också till livs en be-
rättelse om hur på olika håll avverkades
masteträd och annat virke för att tillgo-
dose flottans behov. Säkert utsatte man
sig hä r för omfattande logistiska pröv-
ningar.

Med olika skogskommissioner ordna-
des och övervakades skogsdriften i lan-
det och förordningar utfärdades succes-
sivt ända fram till de utredningar som
slutligen resulterade i vår första moderna
skogslagstiftning vid 1900-talets början.
Parallellt härmed berättas om skogssta-
tens utveckling bland annat personellt
och kostnadsmässigt samt om persona-
lens rang och uniformering.

Av stort intresse är några akter ur riks-
registraturen som citeras frå n 1539 och
från början av 1600-talet. Det rör sig om
förordningar om jakt och skogsbruk och
instruktion för "Rijkzlägmästaren".

C. A. T. Björkman.
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Gunnar Wiströms matrikel från 1928.
På några sidor skildras, som tidigare

nämnts, jägeristaten i Finland och Öster-
sjöprovinserna. Under ytterligare några
rubriker ges biografier över personer med
anknytning till skogsnä ringen som Sam-
zelius påträffat under sina forskningar.

Som i de andra delarna finns det mi-
nutiösa personregister.

människoöden, som vart och ett skulle
kunna ge underlag för vidare studier.

Man kan också med utgångspunkt
från biografierna fördjupa sig i olika spe-
cialområden. Ett exempel på lockande
undersökningsobjekt ä r skogstjä nstemä n-
nens medverkan i Sveriges väpnade styr-
kor. Ett annat ä r att i detalj studera ut-
vecklingen i arbetsuppgifter från huvud-
sakligen sysselsättning som jakttjänste-
mä n till dagens skogsförvaltande, ad-
ministrerande och forskande skogsaka-
dern i ker.

Ett studium av vad man kan lä ra om

Sammanfattningsvis
kan man om Samzelii verk säga att de till-
sammans utgör imponerande kunskaps-
källor åstadkomna genom en enorm ar-
betsinsats. Det ä r svå rt att förestä lla sig
att Samzelius fullbordade sina verk

skogsfolkets sociala och ekonomiska för-
hållanden kan också byggas på Samze-
lii skrifter. Över huvud taget ger säkert
personhistoria av detta slag underlag för
kunskaper
ling.

me-
dan han skötte en befattning i skogssta-
ten och dessutom, av biografin att döma,
hade må nga andra jä rn i elden. Han hade
ju inte heller idag moderna hjälpmedel.
Allt ä r säkert ursprungligen nedtecknat
och systematiserat för hand.

Man kan i alla tre delarnas biografier,
som ju sidmässigt dominerar verken, fin-
na ett stort antal spännande och gripande

hela näringens utveck-om

Man skall även komma ihåg att Sam-
zelii sammanfattningar i de historiska av-
snitten ger en levande exposé över skog
och skogsbruk så långt tillbaka i tiden
som skrivna källor finnes.
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