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Ibland kan felringningar få de mest oanade kon-
sekvenser. En höstdag 2008 när jag satt i mitt 

arbetsrum på Utvandrarnas Hus i Växjö blev 
jag uppringd av Orvar Roberntz från Skogshis-
toriska Sällskapet. Efter 15 minuter samtal kom 
det fram att han egentligen inte skulle tala med 
mig, utan med historieprofessorn Lars Olsson 
på Växjö universitet, som tidigare hade arbetat 
hos oss på måndagar. Vid det laget hade vi dock 
kommit en lång bit med ett samtal kring att göra 
en utställning om skogsindustri och emigration 
och beslöt forsätta undersöka möjligheten att 
realisera ett sådant projekt.

En möjlig arena för en sådan utställning me-
nade Orwar vara Naturum Omberg, där det re-
dan visades tillfälliga sommarutställningar. Jag 
tyckte det lät som en god idé och Ellen Hultman 
på detta museum ställde sig även positiv sedan 
vi presenterat idén. Den ursprungliga tanken var 
att göra en utställning med olika miljöer presen-
terande skogsindustri och emigration från ett 
både kvantitativt och kvalitativt perspektiv, som 
både beskrev näringens strukturella förändring 
men även belyste olika mäniskoöden. Finansie-
ringens ramar blev dock som många gånger det 
som begränsade visionerna för projektet och vi 
fick banta de ursprungliga idéerna och försöka 
göra det mesta möjliga av projektet. Dessutom 
hade vi mycket kort tid på oss att förverkliga 
projektet.

Utställningen innehåller uppgifter om skogs-
industrins betydelse i världen i grafisk form,  
exempelvis branschens exportvärde i Canada, 
Sverige, USA och hela världen.  Det finns en 
presentation av olika företag i branschen kom-
binerad med bilder från skogsmiljöer, en fantas-
tisk bild från natursköna Omberg med Vättern i 
bakgrunden. Ett ekologiskt perspektiv är fram-
trädande i flera delar av utställningen. I ett ex-
empel uppmärksammas skogens säregenhet att 
utgöra en råvara som kräver långt planerings-
perspektiv. Domänverkets generaldirektör Folke 
Rydbo meddelade 1975 i ett brev till Chefen för 
Marinen att de första ekarna på Visingsö nu var 
färdiga för leverans. Den träflotta för vilken de 
planterats 1831 fanns dock inte längre, utan hade 
lämnat träteknologin redan på 1860-talet. Detta 
exempel visar konkret vilka problem det inne-
bär att odla skog. Den andra trädgenerationen 
på de kronoparker som började besås efter in-
delningen till trakthyggesbruk på 1830-talet har 
ännu inte avverkats. Det är onekligen få mänsk-
liga verksamheter som kräver så långt perspektiv   
som skogsodling. 

De ekologiska konsekvenserna av den euro-
peiska kolonisationen av Amerika visades ock-
så fram i utställningen. I Europa hade pågått 
en kontinuerlig kulturlandskapsutveckling. 
Nordamerika präglades  av ett oerhört brott 
i utvecklingen i form av utraderandet av ur-
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sprungsbefolk-
ningens kultur-
landskap och 
ett snabbt infö-
rande av ett euro-
peiskt kulturland-
skapsutnyttjande.

En annan viktig 
fråga från ett ekologiskt 
perspektiv är skogsindustrin, 
statsmakten och naturresurserna 
och frågan om statsmaktens roll. Har 
statsmakten utgjort ett skydd för skogarna 
eller är de behjälpliga med exploateringen? 
Samtidigt som skogsbestånd skyddats har även 
den offentliga makten velat erbjuda skogsbola-
gen fördelaktiga villkor och utifrån ekonomiska 
drivkrafter understött skogsavverkning. 

Provinsregeringarna i Canada använde skogs-
tillgångarna för att dra till sig skogsbolagen och 
blev sedan beroende av dessa. Omkring år 1880 
var timmer en av Candas främsta exportvaror. 
Timmerhandeln sågs som en viktig drivkraft 
i den candensiska expanderande ekonomin. 
Samtidigt växte en kritik fram där bl a timmer-
exporten sågs som en del av en exploatering av 
Canadas råvarutillgångar. Som en reaktion på 
skövlingen av skogstillgångarna bildades rörel-
ser för att hushålla med skogsråvaran och bevara 
ursprungsmiljöerna. 

En rädsla för att skogsavverkningen skulle leda 
till skogsbrist bredde ut sig och adminsstrativa 
organ bildades med förteträdare för skogsyr-
kesmän och skogsindustrin. I Canada bildades 
Candian Forest Service 1899 och i USA United 
States Forest Service 1905. När förbundsstaten 
Canada bildades 1867 blev delstaterna ägare 
av alla naturresurser. Delstaternas skogsägande 

har framställts 
som en gynnsam 
f ö r u t s ä t t n i n g 
för skogsvården. 

En annan bild 
är att delstaternas 

skogsägande under-
lättat och påskyndat 

skogsskövlingen. Ett steg 
i att skydda skogstillgångar 

var etablerandet av nationalparker. 
Den första var Yellowstone National Park 

1872. Totalt är 10 procent av USAs landareal 
skyddad i form av nationalparker eller vild-
marksreservat. I Canada var en mindre del av 
marken skyddad, bara 5 procent, i mitten av 
1990-talet. Vildmarken har i Canda haft en star-
kare koppling till den  kommersiella turistverk-
samheten. I USA växte fram en romantiserad 
bild av skogen som även kopplades till nationell 
identitet. I Canda var synen på skogen mindre 
romantisk, den sågs mer som något som skulle 
betvingas under kampen för överlevnaden.

Mitt i utställningen kan man också se ett frag-
ment av en skogskoja med två skogsarbetare som 
under en rast tog sig en pris snus. Emigrantin-
stitutets viktigaste bidrag består i skildringar av 
svenska skogsarbetares öden i de nordamerikan-
ska skogarna i ord och bild. Här framgår tydligt 
vilket hårt liv som väntade för de som sökte lyck-
an på andra sidan Atlanten. Forskning genom-
förd av Eva St Jean om svenskar i de canaden-
siska skogarna fungerade bl a som underlag för 
denna gestaltning. Nordamerikas enorma skogs-
tillgångar innehöll eftertraktad råvara för den 
expanderande skogsindustrin. Skogsbolagens 
verksamhet trängde västerut över kontinenten 
och de lönsamma skogsavverkningarna resul-
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terade till stor del i att magnifika skogsbestånd 
skövlades. De amerikanska skogarna erbjöd ett 
arbetsfält som skandinaverna var vana vid från 
hemlandet. Många skandinaver arbetade med 
skogsavverkning i norra Mellanvästern, på väst-
kusten och i Canada.

Skogsarbetet utgjorde en avgränsad manlig 
verksamhet. I Canada 1921 utgjorde kvinnorna 
0,2 promille av de verksamma i denna avgrän-
sade värld. Svenska män som arbetade i skogar-
na i Nordamerika hamnade i en ensidigt man-
lig värld. Svenska kvinnor var i minoritet även 
bland den svenskamerikanska befolkningen och 
helt frånvarande i skogsmiljöerna. Detta inne-
bar svårigheter för de svenska skogsarbetarnas 
kontakter med kvinnor. Språkbrister och min-
dervärdighetskänsla försvårade kontakten med 
anglosaxiska kvinnor. Kulturella skillnader och 
rasism innebar att många svenska män tvekade 
att inleda förhållanden med ursprungsbefolk-
ningen. 

Svenskar som kom till Canada under depres-
sionen på 1930-talet kunde inte ens alltid räkna 
med att betraktas som vita. Här illustreras tydligt 
hur rasism och främlingsfientlighet frodas under 
ekonomiskt dåliga tider. Martin Johansson be-
gav sig 25 år gammal från Torsby utanför Ulri-
cehamn till västra Canada för att hitta ett bättre 
liv. För att finansiera resan tog han ett banklån. 
Martin skrev flitigt brev hem, det finns mer än 
100 färgstarka brev bevarade som berättar om 
hans öden och äventyr i Alberta och British Co-
lumbia i Canada. Den första vintern Martin ar-
betade som skoggshuggare i Canada tjänade han 
som bäst fem till sex dollar om dagen och kunde 
skicka hem pengar för avbetalning på banklånet 
för Amerikabiljetten.

Martin drabbades dock av arbetslöshet i sam-
band med den försämrade ekonomin vid depres-
sionen. Han drabbades av främlingsfientlighet 
från canadensarnas sida som ”sade att svenskar-
na hade förstört landet så nu kunde en vit man 
inte få arbete. Vi svenskar äro inte räknade för 
vita i detta landet numera. ” Han menade vidare 
att ”Å så är man hatad vart man kommer, på ar-
bete å i stan å alla stans. Crasi Swede = Tokiga 
svensk det är namnen man får nu, utav alla. Var-

för, jo 1000-tals infödda Canadier gå utan arbete 
å svälta i sitt eget land.” 1931 upplevde Martin 
läget som hopplöst och tjuvåkte på tåg till öst-
kusten där han mönstrade på en båt med desti-
nation Sverige. Han öppnade efter hemkomsten 
en stickfabrik tillsammans med sina bröder och 
tog senare anställning på ett glasbruk. 

Utställningen greppade följaktligen i all sin an-
språkslöshet över ett flertal olika perspektiv som 
gäller skogen och migrationen. Den utgjorde ett 
slags pilotprojekt för ett möjligt framtida samar-
bete mellan aktörer inom forsknings- och kul-
tursektorn och näringslivet inom den bransch 
som fokuseras – i detta fallet skogsindustrin. Sve-
askog och Södra var viktga partners som bidrog 
till att projektet gick att realisera trots den korta 
tidshorissonten. Hur skulle det då vara möjligt 
att gå vidare utifrån ett sådant här försök?

Skogshistoria som levande projekt
Svenska Emigrantinstitutet har funnit en poäng 
i att fokusera på migration inriktat mot olika 
speciella delar av samhällslivet. Eftersom arbets-
livet alltid har varit integrerat med migration i 
hög grad framkom idén att fokusera på migra-
tion utifrån olika branscher. En sådan bransch 
där vi f n driver ett sådant projekt är bilindu-
istrin – projektet har namnet ”Bilen, människan 
och migrationen”. En annan sådan bransch är 
just den som varit föremål för denna artikel – 
skogsindustrin. 

I detta projekt fanns från Emigrantinstitutet 
ett historiskt fokus där vi tittade på svensk emi-
gration under en äldre tid, fram till 1930-talet. 
Det är dock viktigt att inte glömma den nya 
historien som vi många gånger missar att doku-
mentera. Sker inte en dokumentation av migra-
tionen inom ramen för skogsindustrin inom den 
närmaste tiden riskerar vi att förlora stora delar 
av den moderna skogsindustrins historia. Här 
finns viktiga samarbetsuppgifter när det gäller 
att bevara och samla in skriftligt källmaterial, 
men framför allt genomföra intervjuer med per-
soner som verkat i olika länder på olika nivåer i 
skogsföretagen under de sista decennierna. Den 
kunskap som skulle inhämtas i ett sådant brett 
dokumentationsprojekt skulle kunna utgöra en 
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ovärderlig resurs för forskning inom en rad olika 
discipliner.

Utställningsverksamhet är också ett område 
som skulle kunna utvecklas i samarbete mellan 
olika aktörer, kanske är upplägget forskning-, 
kulturorganisationer och näringsliv också här en 
intressant kombination för framtiden. Svenska 
Emigrantinstitutet har alltmer strävat efter att 
även emancipera sig från byggnaden Utvandrar-
nas Hus i Växjö och istället verka på andra plat-
ser ute i samhället. Skogsmiljöer och varför inte 
skogsindustrins arbetsplatser är spännande nya 
lokaliseringar för utställningar i olika former. 
Digitala fotoramar placerade ute i företagens 

personalmatsalar vore ett effektivt och färgstarkt 
sätt att presentera olika rön från den rika skog-
industrirelaterade forskningen.  

Utställningen ”Skogen Vår framtid” på Om-
berg var i sin relativa enkelhet ett smakprov på 
vad som kan åstadkommas på relativt kort tid 
och med begränsade medel. Om man för fram-
tiden skulle skapa strukturer för långsiktigt sam-
arbete så skulle det vara möjligt att genomföra 
dokumentation samt bevara och skapa ny kun-
skap relaterad till skogsindustrins historia. För 
att göra det behövs dock aktivt deltagande från 
många aktörer i olika sfärer i samhället.  ❑
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