
De drog till skogs
Av Gösta Jönsson

Valter Långström

Valter LångströmGösta Jönsson

En redaktionskommitté fick i uppdrag att
beskriva utbildningen och dess anpassning
efter de förändringar som samhället och
skogsindustrin genomgått under 135 års
tid. I och med 1997-års kursavslutning
ändades en unik epok i bygdens historia.

Efter att ha tagit del av befintligt materi-
al i skolans arkiv och SCA:s centralarkiv,
tidningsartiklar och andra berättelser, har
intervjuer av elever och anhöriga genom-
förts och satts på pränt av Gösta Jönsson
och Valter Långström.

För att kunna återge en någorlunda klar
bild av livet vid skogsskolan har det varit
nödvändigt att ge elever, lärare och övrig
personal möjlighet att komma till tals. Vi
möter här humorfyllda människor med
god iakttagelseförmåga och stor berättarta-
lang. Många av dessa har för länge sedan
lämnat oss medan andra är kvar i sin livs-
gärning.

Drivkraften hos de flesta som valt skogs-
mannayrket kanske har varit en längtan till
jaktliga upplevelser i milsvida skogar. En
vision som snabbt förbleknat när den kras-
sa verkligheten i vardagens vedermödor
drabbat den nyutexaminerade eleven vid
den första tjänstgöringen.

skogsmännens kamratförbund som
firade sitt 50-årsjubileum 1996 , tog_ ett beslut vid dåvarande årsmöte,

att i bokform beskriva den skogliga
utbildning som enligt det kungliga brevet
av den 24 maj 1861 började i Sillre för
att 1897 flyttas till en nybyggd skogs-
skola i Bispgården.

Förändringar
Författarna har försökt skildra skogsut-
bildningen från dess början samt den
anpassning som skett med hänsyn till de
förändringar som samhället och skogsbru-
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Gårdshus från 1800-talet.

Enskilda människors strävan och livs-
villkor har lyfts fram och ett urval av bil-
der åskådliggör och förstärker innehållet i
vissa textavsnitt.

ket genomgått. En vandring genom tiden
har företagits och en beskrivning av över-
gången från den rena naturahushållningen
till en penninginriktad marknad med en
fast industristruktur har gjorts. Det har
varit en omöjlighet att ingående beskriva
allt som förevarit under tidens gång.
Undervisningen samt utbildningens längd
och innehåll har givetvis påverkats av
utvecklingen inom samhället och skogs-
bruket.

Profiler
Bland de 15 skolföreståndarna har vi
här nedan valt att beskriva de som
aktivt medverkat till att bygga upp eller
starkt förändra skolans lokaler under
de gångna 135 åren.

August Granström är den
övningslärare som under 37 år
satt sin prägel på undervisningen.

Revirförvaltaren, Överjägaren
Theodor Hahr var den som fick i
uppdrag att ombesörja tillskapandet
av Sillre skogsskola, han blev däref-
ter dess första föreståndare. Skatte-
hemmanet N:o 6 i Sillre by, med en
ägovidd av 450 tunnland och 29
kappland, inköptes för 5000 R:dr
R:mt och anvisades till bohemman
för läraren, vilken förpliktigades attSillre skogsskola.

- 51 -



ansvara för alla åliggande skyldigheter och
besvär. Enligt det kungliga brevet kunde
Hahr nyttja hemmanets avkastning, för att
därstädes driva och upprätthålla utbild-
ningsverksamheten enligt den allmänt
rådande naturahushållningsprincipen.

För inkvartering av lärlingarna och deras
mathållning anvisades sammanlagt 350
R:dr R:mt per år. Stipendier till 10 lärling-
ar om 150 R:dr per år, eller sammanlagt
1500 R:dr fick tillföras de medel förestån-
daren hade att nyttja för årlig verksamhet.

Eleverna hade inga sötebrödsdagar
under utbildningstiden vid skolan. Enligt
gällande arbetsordning började undervis-
ningen redan klockan sex på morgonen
och pågick, med schemalagda uppehåll,
till klockan åtta på kvällen. Teorilektioner-
na varvades med praktiska fältarbeten.

Planen att flytta skogsskoleutbildningen
till Bispgården i Fors socken hade under
åren växt sig allt starkare. Skogsmarken i
Sillre var till övervägande del brant och
området söder om älven var ej tillgängligt
under alla delar av året. För att ta sig dit
var man beroende av båt eller preparerad
isväg, varför markområden med bättre till-
gänglighet stod högst på önskelistan.

Överjägare Theodor Hahr

ka; älskad och avgudad i livet och sagoom-
spunnen efter döden. Han var den väldige” .

Under senhösten 1897 hade byggnads-
arbetet, vid den nya skogsskolan i Bisp-
gården, fortskridit så långt att avsyning
kunde verkställas den 16 november. Före-
ståndaren med familj flyttade därefter in i
den nya bostad han varit med om att till-
skapa. Undervisningsmaterial och all
utrustning vid Sillreskolan packades i lårar
och kartonger och forslades till de nya
lokalerna. Även plantor och trädgårdsbus-
kar togs med till den nya orten. Elevhem
och lärosalar togs i bruk efter elevernas
juluppehåll.

Jägmästare Harald Wedholm, före-
ståndare vid skogsskolan i Sillre sedan
1892, granskade 1895 den i Bispgården
utvalda platsen för uppbyggnad av skollo-
kalerna. Wedholm var en man med vida
vyer och han accepterade inte att de nya
enheterna skulle uppföras på anvisat ställe,
inträngt bland övrig bebyggelse. Efter
långa förhandlingar nåddes enighet om att
nuvarande plats med utsikt över Indals-
älven var den absolut skönaste.

August Granström formulerar sig på föl-
jande sätt i en berättelse om skolans bygg-
nad. “ Wedholm utformade Bispgårdens
skogsskola. Anläggningen bär tydlig prä-
gel av ledarens framsynthet och goda
omdöme. Wedholm var en lycklig männis-

Jägmästare Anders Holmgren, före-
ståndare vid skogsskolan åren 1908-1912
och sedemera utnämnd till överjägmästare
och fil.hedersdoktor, berättar att hans för-
sta arbete vid sidan av den huvudsakliga
uppgiften var att fullborda anläggningen.
Framför allt gällde det att slutföra tomtens
planering, där ett mer än meterdjupt jord-
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lager öster om cembratallarna höjde sig
över planen framför skolhusen. Bygg-
naderna var i stort sett färdiga men
krävde ett genomgripande isoleringsar-
bete för att klara de kalla vintermåna-
derna. En ansenlig mängd ved gick årli-
gen åt för att värma upp bostäderna och
eleverna fick avsätta åtskilliga dagar för
huggning, hemforsling och tillredning
av årsbehovet. För att nedbringa tidsåt-
gången vid kapningsarbetet inhyrde
Holmgren en elektrisk motor, till en
kostnad av 45 kronor. En utgiftspost
som krävde en speciell förklaring på
uppmaning av Kungliga skogsstyrel-
sen.

En klängstuga för att utvinna frö ur
insamlad kott skulle uppföras i skolans
närhet. Holmgren ådrog sig mycket
obehag från sina överordnade, genom
att icke åtlyda de direktiv som givits om
byggnadens placering. Klängen borde
ligga så nära skolan som möjligt så att
eleverna helt och hållet kunde sköta
anläggningen och verksamheten. Upp-
fattningen delades ej av Holmgren som
ansåg att en fabrik icke borde ligga på
en bostadstomt och att eleverna främst
skulle ägna sig åt sitt skolarbete.

Jägmästare Harald Wedholm föreståndare för
Sillre 1892 - 1897 och för Bispgårdens skogs-
skola 1898 - 1907.

vilket resulterade i ett beslut att granska
randområdena till skogsbruket. Sågverk,

transportnäring och kommuner blev före-

mål för en omfattande marknadsdrive.
1968 riktades blickarna mot natur-, fiske-
och viltvård som ett resultat från en studie-
resa i Norge.

Hedman tillställde regeringen en skri-
velse med begäran om att inrikta och bred-
da undervisningen för att skapa informatö-
rer i miljöfrågor. Någon direkt synlig
reaktion kunde icke noteras men begreppet
"multiple use" blev så småningom aktuellt
inom det svenska skogsbruket och även
vid undervisningen.

Jägmästare Börje Hedman, skolledare
åren 1967 - 1986, fick försöka bringa ord-
ning i planerna på att flytta skolan från
orten. En uppgift som så småningom ledde
till ett för bygden positivt resultat. När
regeringen i statsverkspropositionen 1979
föreslog att Norra skogsinstitutet skulle
förläggas till Bispgården, blev det möjligt
att kraftsamla på en genomgripande upp-
rustning och utbyggnad av de befintliga
lokalerna.

Under hösten 1967 var efterfrågan på
skogsutbildat folk minimal. Endast någon
enstaka elev kunde räkna med anställning
inom skogsbruket. Läget diskuterades i
lärarkåren och tillsammans med eleverna,
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Skolan i början av 1900-talet.
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Jägmästare Bo Mårsäter, skolledare
åren 1986 - 1994, blev den som fick leda
den senaste utbyggnaden vid NSI i Bisp-
gården. För att ge plats för ytterligare 60
elever i grundutbildning och 15- 20 elever
i fortbildningskurser krävdes utbyggnad
av elevhem, matsal och skolhus med fyra
lektionssalar samt tillskapande av en aula.
Byggnationerna inleddes i mitten av 1988
och lärosalarna samt elevbostäderna var
klara för ianspråktagande den 15 juni
1989, medan aulan och tillbyggnaden av
matsalen blev klar under våren 1991.

En översyn och anpassning av personal-
styrkan genomfördes härvid.

Fyra generationer
Synnerligen intressant har det varit att
kunna följa enstaka elever och även perso-
ner ur ett och samma släktled som valt lik-
artad yrkeslinje och varit elev vid samma
skola under hela fyra generationer.

Arkiverade handlingar i form av betyg
och rapporter visar på en skolstart i Sillre
hösten 1863. Det kan dock inte uteslutas
att utbildningen börjat något år tidigare
och att uppgifter därom försvunnit eller
inte dokumenterats.

Per Olof Berglund, född i Ed i Ånger-
manland 1835, var en av 10 elever som
blev antagen till kursstarten 1863. Efter

examen 1864 blev Berglund
anställd som kronojägare vid
Laxsjö bevakningstrakt i
Medelpad. Tre av sönerna
kom att gå i faderns fotspår.
De blev alla elever vid Sillre
skogsskola. Med tiden blev
det fyra generationer Berg-
lund som fick sin skogliga
utbildning i Sillre och Bisp-
gården. Först Per Olof och
därefter sonen Olof Aron,
sonsonen Olof och sonson-
sonen Tore vilken utexami-
nerades vid Bispgårdens
skogsinstitut 1976.

Eleverna vid de första års-
kurserna var till övervägande
del boende i Västernorrland
och Jämtland. Rekryterings-
basen vidgades efterhand
och vid årskursen 1880 -
1881 finner vi Otto Säm-
mark från Skaraborgs län.
Otto blev även han stamfa-
der till fyra generationer
med utbildning vid statens
skogsskolor.

Oscar J:son Bragée var
elev vid Bispgårdens skogs-

Övningslärare August
Granström "Agge” var
den person som eleverna,
under åren 1939 - 1966,
kom att ha mesta kontakten
med. Under skolåret höll
han på sin integritet som
lärare, vilket skapade stor
respekt för honom som per-
son. Agge var en profil,
såväl som lärare vid skolan
som medborgare i samhäl-
let, med en ambition att
ständigt vidga kunskaperna
inom de ämnen han ansva-
rade för vid undervisningen.
Han var den genuine läraren
inom områdena växtkänne-
dom och matematik. För en
elev var det dock ej tillräck-
ligt att bara rabbla upp nam-
nen på växter eller att rätt
kunna räkna ut ett tal, “ man
skulle känna inom sig“ att
det var helt korrekt. “ Kän-
ner Du det“ eller "känns det
så” var ofta en vanlig kom-
mentar till ett svar som ele-
ven avgett.

August Granström.
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sta geten måttade han en spark åt henne
men missade och störtade i diket. Ursinnig
röt han: ‘slå ihjäl getdjävlarna!\ Eleven
Strömqvist färdig att driva saken till sin
spets, störtade av vägen tog en get i hornen
och lyfte yxan föi det dödande hugget, då
ett nytt rytande hördes från jägmästaren:
‘jag menar naturligtvis att ni ska slå med
moderation ! * Getterna fick leva".

Idrottslegenden Haldo Hansson var elev
i Bispgården 1911 - 1912. Haldos bedrif-

ter i skidspåren fram till den tragiska
olyckan i Dödreskogama 1921 , som ledde
till hans död, är säkert välbekant för de
flesta. Från Haldos skogsskoleår finns inte
mycket dokumenterat, men ur en bok för-
fattad av Einar Edström, överstelöjtnant
och befälhavare vid en skogsbrand i öst-
jämtland (Gimdalen) dit skogsskolans ele-

ver kallats för släckningsarbetet, citeras
följande: "Jag glömmer aldrig de pojkar-
na. Det var något att gå i fält med. Det
gällde att få tag på en budbärare. En rap-
portkarl , eller ordonnans eller vad man
skulle kalla det. En karl som kunde karta
och kompass. Och om möjligt en som hit-
tade i de här tassemarkema. Tag den här
pojken, det är den bästa jag har, jag tror
han har lite krafter kvar. Det var jägmästa-
ren som utlät sig.

Orkar ni verkligen? Det är brått på bil-
jarden nu. Om vinden vänder aldrig så litet
på sig hinner vi inte få upp gatan fram till
myren däruppe. Jag måste illa kvickt få
reda på hur de tänker göra där borta på när-
maste fältjägarkompaniet. De hade tänkt
gå tillbaka och lägga en ny gata längs med
den här bäcken - jag visade honom på kar-
tan - men gör de det, så måste vi också
lägga om vår gata.

Mannen tittade på kartan och nickade.

Det var en reslig, smärt men kraftfull typ
med vakna intilligenta ögon. Jag förstår, sa
han. Och jag tror jag hittar ganska bra på
den här trakten. Tror inte jag behöver
någon karta. Men får jag den här så . . .

skola 1907 - 1908 och blev kronojägare
vid Laxsjö bevakningstrakt inom Åre
revir. Bragée var en ansedd och kunnig
man med ett flertal uppdrag såväl lokalt
som på riksnivå. Bland annat var han ord-
förande för Sveriges Kronojägarcförbund
åren 1 9 1 3 - 1945.

Ur Bragées minnesskrifter hämtar vi föl-
jande: "Den första november 1907 samla-
des vi på Bispgårdens skogsskola, 16 yng-

lingar uttagna bland 159 sökande, för att
under 11 '/2 månad genomgå den eklut som
utgjorde utbildning för kronojägare och
skogvaktare . Dåvarande föreståndaren,
jägmästare Harald Wedholm, höll upprop
klockan nio. Det var rätt och slätt upprop,

ingen välkomsthälsning eller annat krusi-
dull . Uppropet följdes omedelbart av en
skarp tillsägelse: ‘tag på arbetskläder och
ställ upp här utanför om en halvtimme’ .
Sagt och gjort. Skogsrättare Klas Fredrik
Holmström infann sig, avdelade två man
till ordningsmän och marscherade med oss
övriga till Oxböle kronopark där vi genast
sattes att hugga kolved. Jag vill lova att
den dagen höggs det för fullt".

Olika bekymmer
Medan dagens skogsmän bekymras över
älgbetningen inom vissa områden var det
tamdjuren på skogsbete som vid tiden
omkring sekelskiftet fick skogsvårdarna
att se rött. Bragée berättar vidare: "Ett stå-
ende bekymmer var kreaturens skadegö-
relse på skogskulturerna i Oxböle krono-
park. Rätt ofta beordrades ett par elever dit
för att fösa bort djuren. På den tiden fanns
det getter t.o.m. i Fors. Mot detta djur hys-
te jägmästaren det största förakt och hat.
Denna hans lidelse höll en gång på att få
ett rent olyckligt slut.

Under en utfärd med skolans elever upp-

nåddes en hop getter just där parken och
kulturerna började. Detta blev för mycket
för jägmästaren. Då han passerade den för-
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älvar fanns gick färderna sommartid i
båtar och på flottar. Över åar och mindre
vattendrag vadade man. De flesta och
längsta utfärderna skedde vintertid och då
på de tillfrusna vattenlederna.

Efterhand utvecklades körredskapen och
hjulfordonen kom alltmer att nyttjas, var-
vid krav restes på att ridvägarna skulle för-
bättras och anpassas för att gagna kärr-
transporterna. Utvecklingen har under
åren fortsatt och vi kan i dag, i de flesta
fall, färdas mellan de olika orterna på fina
asfaltvägar.

Tillkomsten av järnvägsnätet, under
senare delen av 1800-talet, förbättrade
möjligheterna att förflytta sig och trans-
portera gods mellan orter med anslutning
till järnvägsstationerna.

Efter nära 80 års användningstid kom en
stor del av verksamheten att upphöra i och
med nedläggningen av alla små järnvägs-
stationer. Numera är verksamheten huvud-
sakligen inriktad på fjärrtransport av gods
och människor.

Industrins snabba tillväxt och utbyggnad
kom att medföra en omfattande förflytt-
ning av människor från inlandsbyama till
de fabrikssamhällen som lokaliserats i
kustregionerna. Ett märkbart konkurrens-
förhållande om arbetskraften uppstod.
Människor behövdes i skogs- och flott-
ningsarbete vid sidan av jordbruksnäring-
en samt järn- och trävaruindustrin.

En lång period med rationaliserings- och
utvecklingsarbete inleddes, varvid maski-
nella resurser efter hand anpassades för de
tyngsta arbetsmomenten. Inom skogsnä-
ringen gick det relativt långsamt att över-
föra de arbetsdryga uppgifterna till driftsä-
kra maskiner. Konstruktörernas främsta
uppgift var att framställa en produkt som
var anpassad till våra varierande klimat-
och terrängförhållanden.

Ett stort antal maskinenheter med tillhö-
rande avverkningsmetoder har under åren
1950 - 1990 prövats inom skogsbruket,

Han försvann med skogsmannens snabba
glidande steg. Och han var tillbaka på
häpnadsväckande kort tid. Med klart
besked till på köpet. Det märktes inte på
honom att han sprungit en skogsmil på
mindre än trekvart” .

Det var Haldo Hansson som överstelöjt-
nanten fått låna för det viktiga uppdraget.

Personligheter
Det är många intressanta personligheter
som porträtteras och omnämns i boken,
Ernst Borgh från Östersund, August Gran-
ström "Agge” , som senare återkom som
lärare vid skolan, Affe och många, många
fler.

Samhället och industriverksamheten har
under denna tidsrymd genomgått en omfat-
tande utveckling. Vattnet i våra floder och
åar började tidigt nyttjas av våra förfäder
för allehanda transportändamål och dessut-
om för att driva kvarnstenar och sågramar.
En nackdel härvid vai att dessa första
industribyggnader måste inrättas i ett
vattendrags omedelbara närhet. När ång-
maskinen senare togs i bruk för industriell
verksamhet, medgavs möjlighet att fritt
välja byggnadsplats inom avsett område.

Med ångmaskinen som drivkälla började
man även att industrimässigt producera
elektrisk energi. Vid sekelskiftet påbörja-
des en lyckosam övergång till vattendrivna
anläggningar. Genom att leda och styra det
framforsande vattnet, via en turbinanlägg-
ning av järn och stål som i sin tur driver
generatorer, utvinnes elektrisk energi.

Utveckling
Människor som i forna tider skulle färdas
mellan byar och socknar, kunde förutom
vattenlederna endast nyttja upptrampade
stigar. Efter de mest frekventerade huvud-
lederna bortröjdes kvistar och träd som var
till besvär för de ridande. Där sjöar och
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men först under det senaste årtiondet har
kortvirkesmetoden anammats i sin helhet
och ett helmekaniserat avverkningsarbete
är ett faktum. Datorer styr apteringsfunk-
tionema, vilket ger operatören möjlighet
att koncentrera sig på fällningsmoinentet
samt förflyttningen av maskinen.

Produktionsrapportering sker dagligen
vid arbetsskiftets slut, varvid de lagrade
mätuppgifterna överföres via mobitexnätet
som är speciellt anpassat för datakommu-
nikation.

utvecklade och förfinade planeringshjälp-
medlen har medfört ändrade arbetsuppgif-
ter för arbetsledarkåren och även numerärt
begränsat densamma.

Skogsutbildning har i Norrland bedrivits
under 135 år vid skolan i Si11re och Bisp-
gåden. Examensdagen den 12 juni 1997
sattes punkt för denna utbildningsepok
som varit inriktad på att förse skogsindus-
trin och närliggande yrkesområden med
duglig personal. Omstruktureringarna har
under tidens gång medfört stora förän-
dringar inom arbetsmarknaden och nu får
även de som sysslar med utbildningsverk-
samhet anpassa sig till aktuell situation.

Skollokalerna i Bispgården disponeras
sedan 1997 av Mitthögskolan som under
de närmaste åren bedriver utbildning med
ekologisk inriktning. Aktuella kurser är:
Ekologiskt basår, Ekologisk produktion,
Naturmiljö och Turism, Ostasienutbild-
ning, Påbyggnad av ingenjörs- och ekono-
miutbildning samt Fristående kurser.

Bofasta i Bispgården känner stor glädje
över att så många ungdomar väljer utbild-
ningslinje förlagd till denna natursköna ort
och att de förträffliga lokalerna kommer
till nytta ännu en tid framöver.

Rationaliseringar
Vid planeringsarbetet har man numera
hjälp av navigeringsinstrument som vägle-
des av satellitsignaler, varvid exakt läges-
beskrivning möjliggöres på digitaliserade
beståndskartor lagrade i bärbara datorer.

Under 1990-talet har följaktligen skogs-
brukets rationalisering genom datorers och
satelliters hjälp, i förening med driftsäkra
maskiner nått sin verkliga höjdpunkt. År
1998 återspeglas detta hos ett norrländskt
skogsföretag i form av en helt förändrad
och starkt slimmad organisation. En sats-
ning på en entreprenadbaserad verksamhet
vid avverkning och skogsvård samt de väl-
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