
Robert Fresk
5kogmS$tare ombudsman i skogsarbetsgivareförening -

konsulent i åkenförbundet - skogsägare - släkt- och hembygds-
forskare - föreläsare.

Från svenska barrskogar

1 den storaskartd in»Viska konsr- och indu-

striut5täUn ingen pä Djurgården i Stock-

holm 1897 ddrog Sågverks- och Träva-
ruexporrföreningen i egen paviljong,

företag , bland vilka återfinns al[a de då
stora och dominerande skogsföretagen*
bidrog ekonomiskt rill genomförandet. I
dag finns inger av dem kvar med oför-
ändrat namn. Den tämligen färska trä-

ma.sscindustrierV fanns i en annan pavil-
jong och der tycks även ha funnits en sär-
skild skogsfröticsrällning.

Paviljongen, rirad av ark i re k ren Fer*dtnand Boberg, hade en ” fasad försedd
med tvenne höga cylindriska roinT sam-
manfoga de av obarkade granstammar,

omspunna av granrisguirlander och upp-

till hopbundna med ert prydligL galler-

verk , som l ånat sin mörka grönska ur fu -

ruskogens djup.
’: Samma dekuradunssärt

var även anvä nr invändigt där den pryd -

des av en fond målning föreställande etr

norrländskt skogslandskap med ttmmer-

fiottning och skiljdhom, utförd av konst-

nären Johan ' i ' iren.
"Väggar och tak

voro invändigt kl ädda med vh b[öiknä-

Pnvitjongens fasad med tornen av obarkade
granstammar. Titt vänster om ingången

några timmertravar.
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drog till exempel Craninge1verken med
41 provscammar av tall och gran, apte-
rade till 105 timmerstockar med uppgift
om jRarkbetäckning, höjd over havet, jor-
dens beskaffenhet, växtlighet, parasiten
svampar, eldskada m.m, Och den kände
industrimännen Seth Ktmpe bidrog med
61 stammar och stamdelar samt cirka [50
tvärgenormkämtngftr av träd, utvisande
tjocklekstillväx t, friställning, stark växt-

lighet, oväxtlig gran, brandskador och
olika sjukdomar. Allt detta rymdes tyd-

ligen illLe inomhus utan katalogen berät-
tar att en stor del fanns utanför paviljong-
en, liggande i skilda högar eller upprest
mor ytterväggen.

Föreningen hade som motto valt "Från
svenskabarrskogar 1 och förutom Eörcmä-
Een visades aven en stor antal fotografi-
er, de uppgå till mera än err haht tu-
sende . För au lämna ett "varaktigt och

Ml

Jättefura från Ångermanland
Foto meddelat av Karl Kjellberg.

ver, med rosetter och knoppar av kortar
här och var.’

utställare visade föremål av olika
slag. Det är, jämfört med våra dagars
utställningar, påfallande tunnsått med
tekniska saker, endast några ”diameter-
klafvar af förnickUdt stål”,impregncrade
trämasserör för vatten-* gas- och avlopps-

ledningar, fem tjärtunnor samr patente-
rade travarustaplingsapparatcr kan åter

finnas i katalogen. Därtill kom modeller
av fyra olika Sorters kolmilor, kolugnar,

tjärdal, timmerlass, och även sågverk och
lastageplats i 1}67-dels storlek.

Däremot lade man ner stor möda på
an visa hur bete, skador, röta och skogs^

sköisel inverkade på sågutbytet . Så bi -
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Tttidmätning med klave.
Foto meddelat av C. T. Hasselblad.
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dusrrimännen och halvbroderna Frans
och Seth Kempe.

Katalogen har tydligen ägts av jägmäs-
tare Einar Ödman och är prydd med hans
cs iibris: en srubbe med tva dekorativt
inslagna pror med en mediterande ugg-
La på varje skaft. Den är inbunden till-
sammans med cn tydligen flitigt använd
Hom på latin över skandinaviska mossor
och lavar. Katalogen innehåller även en
kort uppsats om vegetabiliskt silke till-
verkar enligt en ny metod, uppfunnen av
ingenior Strehlenert och bekosiad av Al-
fred NobelL Råvaran var vanlig tall och
gran ocb slutresultatet mycket nära sil-
ke från silkesmasken Men - ELT myck-
et storr företräde - utan afseende fäsradt
vid den billighet, livarmed vegetabiliskt
silke efter ingeniör S:s system kan till-
verkas - är att detta, i motsats till dylikt
fabrikat av utländskt ursprung, är vatten-
fast samt besitter grifF, d.v.s. det frasan-
de fjud, som förefinnes hos natursiden.
Uran denna grifF skulle våra damer kän-
na sig föga belåtna med de nya sidenkläd-
ningarne" tror katalogens författare.

Timmerkoja i Cäfltvan lappmark.
Foto meddelat av 5eth Kempe.

bestående minne* av sin utställning be-
slöt föreningen att illustrera katalogen
med eti urval av dessa bilder, Derta gör
att vi i dag nostalgiske kan njuta av 91
intressanta föcon belysande olika sidor av
skogsbruk vid slutet av 1800-t alet. Serien
börjar med olika skogstyper och fortsät-
ter över skogsarbete, flottning, sågning
och utlastning fram till koining och en
pampig folkskola med tillhörande park
och skolträdgård vid ett sågverk i Ång-

ermanland. Ett stort antal av fotogra-

fierna är 'meddelade” av de t samman-
hanget tydligen myckei engagerade in-»

-JV
mamim

Källor:
Timmerfällning med stacksåg i Norrbotten.

Foto meddelat av Seth Kempe.
JundsEmmr E:rän svenska barrskogar, SincUiulm iStyy,
Tklaitder: VSrt fådsrnc-dand i bilda, Stockholm 1900.
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FlQtlnmgsmanskap i Ångermanland* Foto meddelat av Paul Burchardt
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Plankbärning och särnmg i södra Västerbotten. Foto meddelat ov Frans Ketnpe
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Ttmmermagasin för vintern vid större sågverk i södra Västerbotten. Foto meddelat av Frans Ktsmpe.



Arbetarebostäder vid större sågverk i södra Västerbotten, Foto nteddeht av Frans Kempe.

Vi förädlar och
marknadsför

familjeskogsbrukets virke

f NORRA
w Skogsägarna

Telefon 090-15 67 00
w u w norrashogsagarna.se

M


	Omslag - Framsida
	Förord - Elisabeth Gräslund Berg - Redaktör sekreterare
	Innehållsförteckning
	Information om Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift
	Ekologi och skogsanvändning under Linnés århundrade - Karl-Göran Enander
	Från svenska barrskogar - Robert Fresk 
	Bolagsexpansioni nordvästra Hälsingland mellan åren 1811 och 1862. Skogsuppköpens omfattning och effekter på kommunalpolitiken i Ramsjö och Färila - Anna Sjödin
	Skogshushållens arbete - Ett forskningsprojekt om genusarbetsdelningen i det norrländska skogsbruket 1920-1970 - Rosemarie Fiebranz
	Till minne av en hästkörare i Åseletrakten från slutet av 1920 till början av 1950 - Stig Österberg 
	Bondens skog i Älvsborgs län - Om försvinnande och återkomst - Göran Söderström 
	Stormen 1954 på Korsnäs marker - Paul Willén
	Skogsteknik förr och nu - Stig Andersson 
	Styrelseledamöter i Skogshistoriska Sällskapet 2004
	Skogshistoriska Sällskapet, medlemsmatrikel 2004
	Annonsörer
	Förteckning-  Över de som skänkt frivilliga bidrag till Skogshistoriska sällskapet är 2004
	Artiklar införda i Skogshistorisk Tidskrift nr 1-9 (1991-1999) och Skogshistoriska sällskapets Årsskrift 2000-2004
	Omslag - Baksida



