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Skogshistoriska Sällskapet arrangerar varje år exkursioner  
i intressanta miljöer på olika håll i landet. Under 2012 genom- 
fördes åtta arrangemang inom vitt skilda ämnesområden. 

Exkursioner, konferenser 
och seminarier 2012

Skogsträdsförädling innebär med nödvändig-
het långsiktiga perspektiv. Det är därför viktigt 
att korta ner tiden från starten av förädlings-
arbetet till dess förädlade plantor kan sättas 
ut i skogen. Martin Werner, tidigare chef för 
Skogsforsks försöksation i Ekebo, gjorde en 
exposé över skogsträdförädlingens historia via 
Camerarius i Thübingen fram till den svenske 
giganten på området,  Herman Nilsson-Ehle. 

I början på 1900-talet höjdes röster för 
att Sverige måste börja satsa på förädling av 

skogträd. Men inte förrän 1936 konkretisera-
des tankarna av några godsherrar som samlats 
hos kammarherren Carl Bennet på Vasatorp 
utanför Helsingborg. Då bildades Föreningen 
för växtförädling av skogsträd och redan efter 
ett par år köpte man Ekebo, som blev skogs-
förädlingens centrum under många år. 

Idag är förädlade skogsplantor ett av de 
viktigaste leden i arbetet med att öka skogspro-
duktionen i Sverige.

Antal deltagare: 25

15 maj. Ekebo, Skåne

Skogsträdsförädling – från tanke till självklarhet

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2012

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2012, sid 95-100



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

96

Vid mitten av 1900-talet befann sig skogarna i 
det norrländska inlandet i ett uselt skick efter 
återkommande dimensionshuggningar under 
nästan ett sekel. Begreppet ”den gröna lögnen” 
föddes och insikten var allmän hos de styrande 
om att något måste göras. Men vad? 

I det läget steg den legendariske skogs-
förvaltaren Fredrik ”Knifven” Ebeling fram. 
I strid med gällande instruktioner genom-

förde han storförsök med 
trakthyggesbruk. Det 
blev så lyckat att han så 
småningom blev GD på 
Skogsstyrelsen. Om detta – 
och hans betydelse för hela 
det svenska skogsbruket 
– handlade exkursionen i 
skogarna runt Jokkmokk. 

Exkursionsledarna 
Erik Valinger och Gunnar 
Andersson kunde berätta 

att tillväxten i de restaurerade skogarna idag är 
tre gånger högre än den var dessförinnan. Flera 
av exkursionsdeltagarna hade arbetat tillsam-
mans med ”Knifven”. De bidrog med berät-
telser om vad de åstadkom tillsammans med 
honom vilket ledde till många och intressanta 
diskussioner.

Antal deltagare: 40

7-8 augusti. Jokkmokk med omnejd

I ”Knifven” Ebelings spår

– En betad skog är den mest ursprungliga bioto-
pen av alla, berättade professor Urban Emanu-
elsson under exkursionen i allmänningsskogen 
i Jumkil, två mil nordväst om Uppsala. Just här 
undervisade Carl von Linné på 1700-talet sina 
studenter om hur skogarna i norra Sverige såg 
ut. Om detta minner den restaurerade Linné-
stigen Herbationes Upsaliensis och den vackra 
platsen med det lika vackert klingande namnet 
Studentvilan. Och just där passade Urban Ema-
nuelsson på att, likt en sentida efterföljare till 
den store botanisten, berätta om skogsbetet. Det 
var nästan så att man kunde känna historiens 
berömda vingslag bland jättetallarna, varav en 
död bjässe säkert i livet själv mött Linné.

Det var en spännande historia han för-
medlade: Att skogarnas artsammansättning 

hade varit en om de inte varit betade. Att det 
innan människorna började idka jordbruk för 
så där 6 000 år sedan fanns det gott om uroxar, 
visenter och hjortar som alla betade i skogarna. 
Och som därigenom kom att få stor påverkan 
på dem.

Antal deltagare: 25 

30 maj. Jumkil, Uppland

Skogsbete

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2012
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Högt på en vacker lid med fin utsikt över det 
omgivande skogslandskapet ligger Mårtengård. 
Här bor Werner Andersson och sonen Torulf 

med familj. Tillsammans förvaltar de en gård 
som gått i släkten sedan 1675 – men som 
räknar sina anor från 1300-talet. 

Dagen för exkursionen var en av de få som 
detta år förtjänade att kallas sommar i denna 
del av Sverige. Werner Andersson berättade 
om fastigheten som inte bara är gammal, utan 
med åren också vuxit till en av landskapets 
allra största. Skogsbruksplanen summerar mer 
än 6 000 hektar, varav nästan 5 000 hektar 
produktiv skogsmark. Det mesta tillkommet 
under Werners tid.

Exkursionsdeltagarna fick en härlig dag i 
Bleckåsen med omnejd då de tog del av det 
effektiva och naturanpassade skogsbruket. 

Bland annat besågs en övergiven fäbod 
som efter att vuxit igen under ett halvt sekel 
nu ska restaureras för att återskapa dess öppna 
karaktär. 

Antal deltagare: 32

Tivedens otillgängliga skogar var en gång gräns 
mellan Västergötland och Närke. Idag är det 
ett glest befolkat skogsområde med vackra 
sjöar, ovanliga naturformationer och intressant 
historia. Här finns också Tivedens national-
park, med en av södra Sveriges vildaste skogar.  

I dessa spännande miljöer genomför-

des Skogshistoriska Sällskapets 
exkursion. Fler intressanta nedslag 
gjordes, bland annat i Granvik, 
där en gång virket till slottsbygget 
i Vadstena hämtades. Där finns 
också Sveriges första förbandsför-
sök, nu 106 år gammalt och som 
gett, och fortfarande ger, skogsfolk 
en del att fundera över. 

Även ett besök vid en rykande 
kolmila stod på programmet, 
liksom en vända till den forna 
finnbyn Tivedstorp och dess fasci-

nerande historia. Dagen avslutades i Tivedens 
nationalpark, Sveriges fjärde största vad gäller 
antalet besökare. 

Exkursionen leddes förtjänstfullt av Kjell 
Isfeldt, Åke Pettersson och Skogshistoriska 
Sällskapets Bengt Stenerås.

Antal deltagare: 62

10 september. Tiveden, Västergötland och Närke

Skogsbruk, människor och natur i Tiveden

17 augusti. Bleckåsen, Jämtland

En släktgårds historia  
och skogens utveckling

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2012
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Varje år samlas representanter för de fem nord-
iska skogshistoriska sällskapen till en konferens 
med tillhörande exkursioner för att utbyta 
erfarenheter. Den här gången var det och 
Danmarks tur med Dansk Jagt- og Skovbruks-
museum i Hørsholm som värd. 

Förutom den sedvanliga konferensen, som 
denna gång hade temat ”Skogen som rekrea-
tionsrum genom tiderna”, arrangerades flera 
exkursioner på norra Själland. Bland annat 
besöktes Tisvilde hegn, en skog som planterats 
för att hindra den sandflykt som en gång var 
ett allvarligt hot mot jordbruksmarkerna. 

Även en kulturhistoriskt intressant, så 
kallad ”parforcejaktskog” besöktes. I sådana 
bedrevs kungliga hetsjakter på kronhjort med 
hjälp av hundar och beridna jägare. I Danmark 
förbjöds denna jaktform redan på 1700-talet, 
medan den i bland annat Frankrike lever kvar 
än idag. 

Ett besök på Dansk Jagt- og Skovmuseum 
i Hörsholm ingick också i konferensen. Suve-
räna värdar för aktiviteterna i Danmark var 
museets chef Jette Baagøe och museiinspek-
tören Helle Serup.

Antal deltagare: 40

20–23 september. Själland

Nordisk Skogshistorisk Konferens

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2012
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Margreteholm är ett gods med anor sedan 
1500-talet. Här finns också Ryfors bruk med 
restaurerad smedja och vattendriven hammare. 

Margreteholms skogar förvaltas idag av  
Ryfors Bruk Nedre med bland annat vatten-
kraft, hjortuppfödning, fastighetsförvaltning 
och jakt bland verksamheterna.   

Exkursionen i den vindkraftspark som nu 
planeras på Margareteholms marker leddes 
av Ådel Franzen, kulturhistoriker och arkeo-
log vid Länsmuseet i Jönköping, som själv 
genomfört den kulturhistoriska inventeringen 
i området. 

Hon fann då mängder av bevis för inten-
sivt markutnyttjande genom tiderna, med 

bland annat torpgrunder och odlingsrösen. 
Som kronan på verket också flera tvåtusenåriga 
gravrösen. 

Antal deltagare: 30

28 september Margreteholm, Mullsjö

Skoglig kulturmiljö  
och vindkraft

Jonas Ludvigsson, 
skogsmästare. 
Medlem i förbundet 
sedan 2004.

I ett förbund med gedigen kunskap om skogliga 
kompetenser och branscher får du service och 
förmåner skräddarsydda efter dina behov.

» Rådgivning och stöd kring din karriär

» Delförbundet Skogsakademikerna

» Service och nätverk för chefer 

» Fackligt service- och trygghetspaket

Bli medlem du med!
naturvetarna.se

JÄGMÄSTARE & 
SKOGSMÄSTARE
– E N D E L AV NATU RVETAR NA

Naturvetarna är akademikerförbundet inom livsvetenskaperna, jord, 
skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. 

Bli medlem 
direkt via 
QR-koden.

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2012
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Redan under medeltiden fanns det en  
utbyggd organisation för att ”utöda” rovdjuren 
på grund av den skada de åstadkom på tam-
boskapen. I och med tillkomsten av jägerista-
ten på 1600-talet fick arbetet fastare former. 
Deltog man inte i arbetet kunde man få böter, 
gjorde man fina insatser fick man medalj el-
ler silverbägare. 

Staten förde detaljerad statistik på hur 
många rovdjur som dödades och hur många 
tamdjur som rovdjuren tog under olika tidspe-
rioder. Tanken var att utrotningskampanjerna 
skulle vara ekonomiskt självbärande. I början 

av 1900-talet, då man nästan lyckats att utrota 
”de fyra stora” började samhällets attityd till 
rovdjur svänga. Det resulterade i att den ena 
arten efter den andra fridlystes. 

Denna intressanta historia levandegjordes 
av SLU-forskarna Kjell Danell och Roger 
Bergström som tillsammans med idéhistori-
kern Karin Dirke, Stockholms universitet, har 
påbörjat en vilt- och jakthistorisk forskning, 
som de hoppas också ska inspirera andra fors-
kare inom olika discipliner. 

Antal deltagare: 40

14 november  
Nordiska Museet, Stockholm 

Rovdjurskriget  
– en resa genom  
tiderna

www.norra.se

Vi siktar mot  
samma mål!  
Norra Skogsägarna har idag byggt upp ett mycket 
starkt lag. I personalstyrkan finns stor erfarenhet 
och specialkompetens inom många områden.

Våra inspektorer är till för att bistå dig med sin 
kunskap och erfarenhet – att hjälpa dig uppnå 
de målsättningar du har med ditt skogsbruk. 
Ta kontakt med någon av dem om du har några 
frågor, funderingar eller bara vill boka in ett 
 förutsättningslöst möte.

Vi står på din sida – i både låg- och högkonjunktur. 

Björn Ferry, medlem i Norra Skogsägarna
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