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SKOGSARBETETS
NU
VAR DET 1915 RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

”Gamla Skogsinstitutet” beläget mellan Strandvägen och Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm.
Det här är arkitekten Johan Adolf Hawermans skiss inför den ombyggnad som gjordes 1858.
Huset är idag byggnadsminnesförklarat och inrymmer Italienska ambassaden.

Från institut och anstalt
till högskola och universitet
Det är inte lätt att hålla ordning på alla de namn
som den skogliga undervisningen och forskningen
bedrivits under sedan starten för snart 200 år sedan.

S

kogsutbildningen i Sverige inleddes
1828 då Kungliga Skogsinstitutet etablerades. Initiativtagare var den legendariske jägmästaren Israel af Ström, ”skogshushållningens fader” som han ibland brukar
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kallas. Efter studier i Tyskland ansvarade han
för skötseln av jaktparken Djurgården i Stockholm och hade en vision om att utbilda svenska
jägmästare i skogsvård. Dessa var nämligen vid
den här tiden jägmästare bara i ordets bokstav-
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liga betydelse. I den högre, tvååriga kursen,
började nu blivande kronojägmästare att
också bibringas skogliga kunskaper.
Det gjorde att insikterna om värdet av
skogsvård ökade. På privata initiativ anlades under 1870-talet försöksytor på flera
håll. Skogsinstitutets chef, V.M. Thelaus
gick i bräschen för en mer systematisk
verksamhet. ”Vi måste lämna tradition och
auktoritet och slå in på de vetenskapliga
undersökningarnas säkra, men mödosamma väg”, ansåg han. Hans propåer
klingade dock ohörda hos den svenska
staten.
Inte förrän 1901, när bilden av hur det
såg ut i de svenska skogarna börjat klarna
skedde något. Statsrådet Odelberg pläderade för ”behofvet af åtgärder dels till förekommande och hämmande af en öfverafverkning af skogen, som för kommande
generationer skulle kunna blifva ödesdiger,
dels ock till försättandet af skogsmarkerna
i sådant skick, att den största möjliga
afkastningen kunde afvinnas dem”.
Denna gång föll orden i god jord
och året därpå inrättades Forstliga försöksanstalten i Stockholm med en skoglig
och en botanisk gren.
Redan 1905 bytte man ut det åldriga
namnet Forstliga och kallade sig därefter
för Statens skogsförsöksanstalt. Under det
namnet verkade man sedan till 1945
då man uppenbarligen ansåg efterleden
anstalt vara missvisande och bytte till
Statens Skogsforskningsinstitut. Slutligen
lades detta institut 1962 samman med
Skogshögskolan för att knyta forskning och
utbildning närmare varandra.
Som framgår av de här jubileumssidorna bytte Kungliga Skogsinstitutet 1915
namn till Skogshögskolan. Det namnet
hängde med ända till 1977 då Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, bildades genom
att lägga samman Skogshögskolan, Lantbrukshögskolan och Veterinärhögskolan
med varandra.

Nu förverkligar vi
och våra kunder den
nya, klimatsmarta
folkhemstanken.
Ett miljonprogram där höghusen växer upp
som svampar. Som får unga barnfamiljer att
jubla och arkitekter att bli till sig i polotröjorna.
Nej, vi talar inte om 1960-talet utan en nära
framtid. Där den dominerande doften är trä.
Intresset för träbyggande ökar nämligen snabbt
nu. Vi på Sveaskog bidrar till den utvecklingen.
Detta genom att skräddarsy skogsråvaran
så att husen kan bli både kostnads- och
energieffektivare, klimatsmartare och högre än
vad som tidigare varit möjligt.
www.sveaskog.se/skraddarsytt
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