
Skogshistoriska Sällskapets
tillkomst
Av Carin Ehrenberg

Föredraget hållet på Sällskapets årsstämma den 12 mars 1998 i Uppsala.

” Så började det . . ”

Till ledamöter i det skogshistoriska ut-
skott, som då bildades, utsågs Ragnar
Hjort, fd byråchef i Skogsstyrelsen till
ordförande, Mårten Smedberg, akademi-
jägmästare till sekreterare, professorerna
Bo Eklund och Lennart Nordström vid
Skogshögskolan samt Carin Ehrenberg, fd
docent vid institutionen för skogsgenetik,

SLU. Adjungerad blev Olof Sundell.
Till utskottet knöts senare professor Lars

Kardell, SLU, samt 1986 skogschef Erik
Edlund, skogsvårdschef vid Uddeholm i
Värmland och professor Per-Ove Bäck-
ström, skogsfakultetens dekanus, SLU. Då
Mårten Smedberg 1988 gick i pension
ersattes han som sekreterare av sin efter-
trädare jägmästare Bo Carlestål.

Några instruktioner för utskottets verk-
samhet hade inte givits. Endast ämnesom-
rådet Skogens och skogsbrukets historia
skulle behandlas, oavsett tid och rum,
främst inom Sverige och, där så ansågs
lämpligt, även övriga Norden.

Efter inledande diskussioner inom
utskottet om uppdragets innbörd och
omfattning togs kontakter med andra lik-
nande organisationer, myndigheter och
enskilda personer. Det gällde t ex Jemkon-
torets bergshistoriska utskott, Svenska
Cellulosa- och Pappersbruksföreningens
Industrihistoriska utskott, skogsbolag,

ydecember 1983 tillsatte Kungl.
K Skogs- och lantbruksakademien,

Å. ( KSLA ) ett Skogshistoriskt utskott på
förslag av disponent Olof Sundell,
Stjärnsund. Sundell hade redan i februari
detta år i ett brev till Akademien fram-
hållit vikten av att vi i Sverige tog till-
vara de kunskaper om skogsbrukets
tekniska och ekonomiska utveckling,
liksom de ekologiska, geografiska och
sociala sammanhangen, som på olika
sätt hittills dokumenterats. En mera
systematisk och heltäckande dokumenta-
tion vore önskvärd. Sundell preciserade
verksamheten i åtta punkter, vilka han
vidareutvecklade i ett föredrag på
Akademien senare på hösten samma år.
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Carin Ehrenberg.
Foto: Sidney Jämthagen

muséer, arkiv, jord- och skogsägarförbund,
skogsägareföreningar m fl.

Studieresor och studiebesök organisera-
des. De övriga nordiska länderna besöktes
för information om deras intresseförening-
ar, forskningsområden etc. Denna över-
blick av nuläget gav utskottet möjlighet att
urskilja vissa avsnitt, som borde priorite-
ras, under rubriker som dokumentation,
utbildning, undervisning och forskning:
- dokumentation eller kartläggning och

beskrivning av skogsbrukets utveckling
främst under 1900-talet, då ju stora och
snabba förändringar skett på det områ-

skolor, skogliga yrkesskolor etc. Sam-
ordning och samarbete med skogliga
fakulteten vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet (SLU) och med Skolöverstyrelsen
"torde då bli nödvändig" som det helt
blygsamt står i ett protokoll från tiden.

- främja forskning inom ämnet genom att
verka för inrättandet av en professur
eller lärostol i skogshistoria på universi-
tetsnivå med betoning på ” verksamhet
avseende utnyttjande av skog” . Andra
difinitioner av ämnet har skrivits som:
"människans inverkan på skogen” eller
” samspelet människa - samhälle -
skog” . Samtliga syftar på skogsbruks-
metoder/teknik, skogspolitik, skogseko-
nomi, sociala följder (bostad, löner,
arbetsmiljö) etc.

- medverka till att upplysning/information

det.
- undanröjande av de brister, som råder

beträffande utbildning och undervisning
i skogens och skogsbrukets historia på
olika nivåer från universitet till grund-
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om resultaten i övrigt snabbt och effek-
tivt görs tillgängliga för forskare och en
intresserad allmänhet. Redan i detta
sammanhang antyds behovet av att bilda
en intresseförening för att kunna till-
fredsställa den önskan om bättre kun-
skaper om skogshistoria, som finns
inom vitt skilda kretsar i landet.

världskrigets slut och fram till 1980-talet.
Den skulle ske genom intervjuer med
skogsfolk och andra berörda, nu eller tidi-
gare verksamma; genom sök i bolagsarkiv
och i andra källor som tidningslägg etc.
Pilotstudien genomfördes av Klas Ram-

berg vid etnologiska institutionen, Stock-
holms universitet, och med ekonomiskt
stöd av STORA. Materialet bearbetades
och resultaten sammanställdes av Ram-
berg våren 1990. Arbetet är publicerat i
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademi-
ens Rapport nr 54, 1991.

Ett annat av Utskottets mål var att skapa
ett levande Skogsmuseum på Nordiska
Muséets egendom Julita i Sörmland. Syf-
tet var att belysa skogsbrukets utveckling
under 1900-talet och fram till dagens ratio-
nella driftsformer. Likaså att påvisa årsryt-
men i skogsbruket från det gamla bestån-
dets avveckling till anläggning av ett nytt,
samt att påvisa den tekniska utveckling,
som ägt rum under detta århundrade. Det-
ta skulle ske genom återkommande tema-

dagar i fält, bl a i ett för ändamålet avsatt
skogsreservat, även utvalt för bevarande av
genresurser. Förslag på genomförandet av
en '"Skogens dag" årligen liknande den
"Lantbrukets dag", som äger rum vanligen
i juli varje år ingick också i planerna. Det
förra förslaget hade avvisats av Nordiska
museets styresman som omöjligt att för
närvarande ta upp till diskussion. Däremot
vore det tänkbart att om några år genom-
föra den föreslagna satsningen på en Sko-
gens dag. Den ägde rum i samarbete med
Skogsstyrelsen i Sörmlands län och med
biträde av personal från Julita m fl organi-
sationer i september 1989. F d skogsche-
fen vid Fiskeby, Karl-Erik Nilsson, deltog
med ovärderlig sakkunskap vid plantering-

Riktlinjerna för utskottets verksamhet
var vid årsskiftet 1986/87 således ganska
väl klarlagda och närliggande mål precise-
rade.

Angående professuren i skogshistoria
borde en sådan kunna åstadkommas
genom donationer från praktiska skogs-
bruket i samverkan med skogsfakulteten
vid SLU, där det fanns ett stort intresse för
projektet. Tiden visade sig dock ännu inte
vara mogen för så stora satsningar. Det
sades också att kompetens inte fanns inom
landet men var under uppbyggnad. Under-
visning i ämnet på jägmästarlinjen vid
SLU i Umeå var planerad som cn 3-
poängskurs hösten 1986 men senarelades
till våren 1987. Kardells undervisning i
"Landskapets förändring" fortgick dock
som planerat. Dessutom fanns förslag till
ett symposium med KSLA som huvudman
och med representanter för de nordiska
länderna som utländska deltagare. Detta
symposium ägde rum på Akademien den
17 november 1987, planerat och genom
fört av Lars Kardell och finansierat av
KSLA.

En hemställan till Skogsbiblioteket i
Umeå att låta utarbeta en bibliografi över
litteratur rörande skogens och skogsbru-
kets historia resulterade så småningom i en
förteckning av källor, dvs bibliografier,
arkiv m m, som innehåller information av
skogshistoriskt intresse.

1980 var året då Erik Edlund lade fram
sitt "AVE"-"Var hälsad"- dvs ett utkast
till en kartläggning av skogsbrukets förän-
dringar i Värmland under tiden från andra

en.

Detta år, 1986, lämnade Olof Sundeil på
egen begäran utskottet. Ragnar Hjort avsa-
de sig ordförandeposten av hälsoskäl men
kvarstod som medlem. Ansvaret som ord-
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historiskt seminarium med uppgift att
genomföra seminarier och symposier på
olika nivåer. Samarbetet med Nordiska
Muséet och SLU intensifieras och utökas
och en professur i Agrarhistoria inrättas
vid SLU genom donation från Lundström-
ska fonden. En motion i riksdagen om en
professur i skogshistoria avslås.

Denna utveckling av utskottets ur-
sprungliga arbetssätt medförde, att tanken
på bildandet av ett Skogshistoriskt säll-
skap snabbt blev verklighet och en plane-
ring i detalj påbörjades. Bland annat gäll-
de det att finna någon person lämplig att
sitta i ledningen för ett sådant sällskap.
Det visade sig inte vara det lättaste att hit-
ta vid den aktuella tidpunkten och läget
började bli kritiskt. Problemet löste sig på
Karldagen den 28 januari 1989, då KSLA
traditionellt hållit sin årsstämma med
efterföljande middag på Grand Hotell i
Stockholm. Erik Edlund och jag tog kon-
takt med Bengt Lyberg, f d landshövding,
och frågade honom om han vore villig att
åtaga sig ordförandeskapet i det nybildade
Skogshistoriska Sällskapet. Han ställde sig
med nöje till förfogande för uppdraget,
åtminstone under de närmaste två åren.

Redan den 8 mars uppdrog utskottet åt
ordföranden att tillsammans med Bengt
Lyberg och utskottets sekreterare Bo Car-
lestål ta fram underlag för stadgebildning
för det beslutade sällskapet. Så skedde
också och tisdagen den 11 april utarbeta-
des stadgeförslag, som senare stadfästes av
utskottets ledamöter.

förande överlämnades till undertecknad. I
övrigt förblev utskottet oförändrat.

1987, den 24 april, tog utskottet upp ett
annat önskemål på sitt program, nämligen
bildandet av en "Skogshistorisk förening".
Idén hade skymtat i diskussionerna redan
från början men först nu finns den doku-
menterad i ett protokoll från dagens möte,
I ett PM av den 24 november samma år är
dess innehåll formulerat i sex punkter:

1. upprop till intresserade, 2. organisa-
tion. 3. tillhörighet, 4. ekonomi, 5. med-
lemskategorier, 6. verksamhetens innehåll.

Redan från början var det helt klart att
en sådan förening skulle vända sig till en
bred allmänhet, likaväl som till yrkesfolk
och forskare av alla kategorier, att dess
sammankomster och exkursioner skulle
fördelas geografiskt över hela landet, att
alla med intresse för forskning på lokal
nivå skulle bidraga med sina resultat i en
eventuell tidskrift utgiven av föreningen.
Denna princip för verksamhetens bedri-
vande gäller fortfarande inom Sällskapet.

Det hände mera inom utskottet detta år,
1987. Utskottsmedlemmama Bo Eklund
och Lennart Nordström lämnar sina sedan
länge utarbetade förslag på innehållet i en
ev professur i ” Skogens och skogsbrukets
historia" vid skogsfakulteten, SLU. En
påbyggnadskurs i samma ämne genomförs
i Umeå, där bl a P O Bäckström och Bengt
Brynte medverkar. Planerna på att få fram
en professur läggs tills vidare åt sidan, då
SLU:s medel i första hand skall gå till byg-
gandet av en ny fytotron i Ultuna. KSLA
ställer 20.000 kr till förfogande för framta-
gande av den planerade bibliografin över
skogsh istorisk litteratur, som i skogsbi-
bliotekets regi färdigställts 1997.

Under 1988 förändras utskottets verk-
samhet och inriktning radikalt. En del av
verksamheten riktas mot samarbete med
det nytillsatta agrarhistoriska utskottet
inom KSLA, vilket så småningom följs av
ett samgående i ett Skogs- och Lantbruks-

Stadgar
for Skogshistoriska Sällskapet,
antagna vid konsti-årsmötet på

Jernkontoret i Stockholm
den 16 februari 1990.

§ 1. Sällskapets syfte är att främja
skogshistorisk forskning i vid bemärkelse
och underlätta att forskningsresultat når ut
till en bred allmänhet, samt verka för att
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skogshistoriska värden bevaras.
§ 2. Till främjandet av sitt syfte anordnar

Sällskapet sammankomster av olika slag
med föredrag, diskussioner, exkursioner
mm. Viss publiceringsverksamhet skall
också förekomma.

§ 3. Sällskapets organ är:
1. Årsstämma
2. Styrelse
3. Revisorer

§ 4. Medlemskap i Sällskapet är öppet
för envar som önskar stödja Sällskapets
syften och följa dess verksamhet samt
erlagt av årsstämma fastställd medlemsav-
gift.

tet av KSLA och SLU. En medlemsavgift
skulle även tagas ut.

Uppropet sändes ut i juni 1989. Det
Skogshistoriska Sällskapet bildades den
11 september vid ett konstituerande
möte på KSLA. En interimstyrelse tillsat-
tes med Bengt Lyberg som ordförande och
Lars Kardell som sekreterare. Årsstämma
föreslogs hållas någon dag i januari-mars
1990. En exkursion planerades till sen-
sommaren samma år.

Skogshistoriska utskottet inom KSLA
avvecklades under 1990 enligt beslutslista
Akk 4/89 från sammanträde med KSLA:s
akademikollegium torsdagen den 14
december 1989.

Tillägg till STADGAR på årsstämma i
Umeå 1996 (2/96):

1. Sällskapet är en idéell förening.
2. Sällskapets styrelse består av dess

ordförande samt styrelseledamöter till det
antal årsstämman fattar beslut om, dock
lägst sex men högst tio. Ordföranden
väljs för en tid av två år.

3. Årsstämma och styrelsemöten bör
variera geografiskt.

” . . . så fortsatte det!”
Med två så skickliga och erfarna personer
i ledningen under de första åren fick Säll-
skapet en flygande start. Några axplock ut
den följande historien kan vara av intresse
att få ta del av.

Styrelsen
Styrelsen har haft tre ordföranden: Bengt
Lyberg (1990 - 1991 ) lade grunden, Inge-
mar Öhrn ( 1992-1996) byggde vidare och
Hans Ekelund (1997 - ) fortsätter med
framgång vad andra börjat med.

Fem vice ordföranden har medverkat
till Sällskapets framgångar: Olof Sundeil,
Lennart Hildingsson, Bengt Brynte, Hans
Ekelund och Åke Pettersson.

Två sekreterare: Lars Kardell (1990 -
1992) tog fram Sällskapets logotyp, yxan i
stubben med granen vid foten, gav Skogs-
historisk Tidskrift dess form och sörjde de
första åren för dess högklassiga innehåll.
Dessutom skötte han kassan, värvade med-
lemmar och var jämte ordförande en oför-
glömligt drivande kraft. Lasse Edlund,

(1993 - 1998), hans jämbördige efterträ-

Riktlinjer för Sällskapets verksamhet
drogs upp på ett möte med utskottet den
29 maj i närvaro av förutom ordföranden
och skreteraren, ledamöterna Bo Eklund
och Lennart Nordström. Dessutom deltog
Bengt Lyberg och Lars Kardell ( protokoll
av den 21.6.1989). Kallelse till ett konsti-
tuerande sammanträde den 11 september
d.å. skulle utgå till intresserade av olika
kategorier. Ett förslag till stadgar skulle då
föreligga. Lyberg åtog sig skrivningen av
förslaget. Möjligheten att publicera framti-
da uppsatser i Sveriges Skogsvårdsför-
bunds tidskrift skulle undersökas. Det
nämndes också an administrationen av
Sällskapet skulle knytas till Kardelis
avdelning för landskapsvård, SLU.

För finansiering rekommenderades bil-
dandet av en stiftelse med kapital tillskju-
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Medverkande var Lennart Hildingsson,
Georg Sparre i full uniform samt Erik
Grahm, Falk Kuylenstierna och jag själv.

” Tidender” har ännu mera att komma
med i form av upplysningar om årsstäm-
mor och exkursioner, de nyaste händelser-
na som rör Sällskapet och båda utgåvorna
blir mer och mer raffinerade och professio-
nella. Medlemsregister medföljer varje år.

Ett försök till gruppering av de ämnen,

som behandlas i de 46 artiklar, som förts in
i Tidskriften under åren 1991/92 - 1997
visar vilken spännvidd uppfattningen om
skogens och skogsbrukets historia har hos
Sällskapets medlemmar. Under rubriken
” Skogsbruk i förändring” samlas utan tve-
kan de ämnen, som fängslat de flesta. Där-
näst kommer ” Förbunds- och bolagshisto-
ria” som följs av skogspolitik, tekniska
nyheter, undervisning, arkiv, bibliografier
m fl. Så finns det en lång rad udda ämnen,
som har med skog att göra och som en

dare, som med säker hand fört Sällskapets
utveckling framåt - uppåt, mångdubblat
medlemsantalet, fördelat årsstämmor, sty-
relsemöten och exkursioner väl geogra-
fiskt över riket såsom föreskrivet är i stad-
garna Båda utnämndes till hedersmedlem-
mar i Skogshistoriska Sällskapet vid års-
stämman i Uppsala den 12 mars 1998. Då
tillträdde som ny sekreterare efter Lasse
Edlund f d skogsdirektören vid Skogsägar-
nas Riksförbund. Sven Sjunesson. Vi
önskar honom lycka till!

Tre kassörer har skött in- och utbetal-
ningarna, fodrat in avgifter, kontrollerat
medlemsregister m m: Lars Kardell (se
ovan), Gunhild Rydström ( 1992 - 1994)
och Å ke Liljeberg ( 1995 - ).

Revisorer: Per André, Börje Ericson.
Suppleanter: Elis Hedén, Hans Petré,

Lisbeth Bostrand, Carl-Henrik Palmér.
Beträffande övriga styrelsemedlem-

mar far två av dem hållit sig kvar i sju år:
Sven Amell ( 1991 - ) och Bengt Bryn-
te (1991 - 1997), och Gunhild Rydström i
sex år ( 1990 - 1996). Detta sörjer för en
välbehövlig kontinutet i styrelsen. De 16
återstående har under årens lopp varit
medlemmar i två till fem år. Ŝ SIUANSFORS^ SKOGSMUSEUMPublikationer
Skogshistorisk Tidskrift nr 1 kom 1992,
Lars Kardell var redaktör 1991 - 1992
som ovan nämnts. 1993 står Bengt Brynte
som redaktör och har följts 1994 av en
redaktionskommitté med Sidney Jämtha-
gen och Bror Almén som redaktör respek-
tive sekreterare.

I december 1994 presenteras ” Skogshis-
toriska Tidender” som komplement till tid-
skriften. I den senare finner man förutom
intressanta artiklar, litteraturlistor, bokan-
mälningar. recensioner, aktuella händelser,
t ex hur vi marknadsförde Sällskapet på
Folkets Hus under skogsveckan 1993 och
1994 och även på ELMIA ett av åren.

MUSEUM, SERVERING,
KONFERENSLOKAL,

NATURSTIGAR
17 km från Mora, väg 45 mot Malung

Öppettider: Juni - augusti,
alla dagar kl 11 -17

Övriga tider på året öppnar vi för grupper
mot beställning.

Box 74, 792 22 Mora
Tel 0250-329 31 eller 010-652 26 17

Kontaktperson: Hans Brandt
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gång spelade stor roll för försörjningen av
enskilda gårdar och byar men också för
större enheter som gods, järnbruk, sågverk
m m. Där ryms historier om tjärbränning,
ångsågar, skörd av grankåda, bärplock-
ningsmimicn, jakt usv. Peisonhistorier,
som belyser märkliga levnadsöden och för
länge sedan glömda arbetsförhållanden är
naturligtvis också med.

Till sist några få spridda citat från min
tid i Skogshistoriska Sällskapet:

"Sällskapets själ är dess medlemmar"
(red.kommittén).

"Skogsbruket är ett markanvändnings-
sätt för att kunna föda människorna" (Mår-
ten Bendz 21/2 1994).

"Våra gener är ännu i stort sett stenål-
dersmänniskans" ( Bror Almén).

"Skogshistoria är en beståndsdel av
boniteter" (Fredrik Ebeling).Exkursioner

I det samlade utbudet av exkursioner - 29
hittills - har det bjudits på kunskap och
naturupplevelser av de mest skiftande slag,

från det gamla godset Fulltofta i Skåne till
Malå revir i Norrlands inland. Bokskogs-
historia på Johanneshus i Blekinge och
vandring genom ekbestånden på Visingsö
har varvats med berättelser om svedjebruk,
stenrösen, gammelskog, äganderätt, alle-
mansrätt, bergsbruk med ännu oövertäckta
gruvhål, naturreservat, kronoparker, skär-
gårdsöars skogsöden. utflykter till grann-
länderna Danmark, Norge och Finland, det
senare i gammal svenskbygd med löv-
skogstraditioner.

Carin Ehrenberg

Källor:

Protokoll, brev och andra skrivelser från
Skogshistoriska utskottets verksamhet 1983 -
1990.

Ramberg, Klas, 1991: "Värmlands skogsbruk
1945- 1980. En intervjudokumentation och
metodiskussion” .
KSLA Rapport nr 54, 1991.

Skogshistorisk Tidskrift nr 1 - 7.

SODRA
Reportagebyrån

r edaktören
Sidney Jämthagen
063-51 09 72, 010-268 63 37

Gör det möjligt
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