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EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2014

Skogshistoriska Sällskapet arrangerar varje år exkursioner i intressanta 
miljöer på olika håll i landet och dessutom seminarier om aktuella 
ämnen. Under 2014 genomfördes nio arrangemang inom vitt skilda 
ämnesområden.  

Skogshistoriska Sällskapets 
exkursioner 2014

Två mycket intressanta platser stod på 
programmet för Skogshistoriska Sällskapets 
exkursion i Medelpad, belägna på ömse sidor 
om Indalsälven.

Österström hade en nyckelroll för transpor-
terna av virke under den expansiva sågverks-
epoken som inleddes kring 1850. Här fick 
exkursionsdeltagarna ta del av hur man löste 
problemet med att forsarna ner mot Ljungan 
var för branta för flottning. Brukspatronen 
Fredrik Bünsow anlade 1857 en hästdragen 
järnbana för att istället transportera virket 
norrut till Indalsälven. Den avslutades vid 
Glimberget med en träränna som föll 200 

meter ner mot älven. Stockarna nådde vattnet 
med väldiga plums och platsen drog stora 
skaror av besökare. 

Gudmundstjärn är ett unikt skogshemman 
med självhushåll från 1700-talet, som aldrig 
kom att köpas upp och försvinna i den skogs-
industriella expansionen. Stående på trappan 
till den gamla mangårdsbyggnaden berättade 
Katarina Rönngren mycket levande om sin 
släkts och Gudmundstjärns historia. Sedan 
1940-talet ägs och förvaltas hemmanet av 
kommunen och det är idag ett levande kultur-
minne med många besökare sommartid. 

Antal deltagare: 37

20 maj. Österström och Gudmundtjärn, Medelpad

Starka personligheter i skoglig brytningstid
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När Hallebergs och Hunnebergs 
älgar på 1880-talet börjat gå allt 
för hårt åt spirande ungskogar 
vände sig kronojägarna till Oscar 
II med en anhållan att få skjuta 
ner stammen. Svaret från majestä-
tet var kort: ”Jag kommer själv”. 

Så inleddes en ny fas av kunga-
jakter i den gamla jaktparken som 
nu också har status av ekopark. 

Detta och mycket annat fick 
deltagarna i Skogshistoriska Säll-
skapets exkursion på Hunneberg 
höra. Förutom om detta handlade 
exkursionen om ekoparken och de gamla mil-
jöerna nere i Västra Tunhem. Även länsmuseet 
i Vänersborg besöktes där man tog del av 

utställningen om äventyraren och storjägaren 
Llevellyn Lloyd. 

Antal deltagare: 32

3 juni. Hunneberg, Västergötland 

Kungajaktmuseum, ekopark och hembygdsvård

Tagel kunde egentligen vara nästan vilken gård 
som helst. Det är inte unikt att ha sina rötter i 
en by vars namn dyker upp redan på 1300-talet. 
Inte heller att byn på 1600-talet ges i förläning 
till någon av den tidens många krigsherrar och 
generaler och omvandlas till säteri. 

Vad som gör Tagel speciell är dess mer mo-
derna historia, från slutet av 1800-talet till 1959 
då den ägdes av fröken Adelheid von Schmiterlöw. 
Inte minst också på grund av hennes testamente 
som förvandlade Tagel till en stiftelse med syfte att 
stödja forskning inom skogs- och jordbruk. Och 
kanske viktigast: Att Lars Kardell, professor vid 
SLU, därigenom fick upp ögonen för Tagel och 
med vetenskaplig ackuratess började botanisera i 
gårdens historia. 

Med honom som ciceron under rundvand-
ringen på ägorna och husfrun, Karolina Elmblad, 
i herrgården, som är bevarad i exakt det skick 
den var då Adelheid gick bort 1959, blev det en 
mycket minnesrik dag. 

Antal deltagare: 37

22 maj. Rydaholm, Småland

Tagel – en gård med intressant historia
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Tidigt utnyttjande av boreala 
skogar i de nordiska länderna 
var temat för den årliga, nordiska 
skogshistoriska konferensen, som 
i år genomfördes med Sverige 
som värd.

Konferensen, som var förlagd 
till Västerbotten och Lappland, 
startade i Umeå men hade Skogs-
museet i Lycksele som nav. Den 
var ett samarrangemang mellan 
Skogshistoriska Sällskapet och 
Skogsmuseet i Lycksele. 

Den allmänna bilden av Europas allra nordli-
gast belägna skogar är de var jungfruliga och opå-
verkade av människor ända fram till dess ”tim-
merfronten” rullade in vid mitten av 1800-talet. 
Men den bilden är inte helt sann. Skogarna i 
Sápmi – det samiska landet– bär spår av mänsklig 
påverkan och kultur under flera tusen år. 

De dryga 40 deltagarna, som represente-
rade alla de fem nordiska länderna, fick vara 
med om en spännande och upplevelserik 
resa. Dessutom gavs intressanta inblickar 
också i de andra ländernas skogshistoria. 
Vem visste till exempel att man försökte be-
driva renskötsel på Jylland för 100 år sedan. 

Antal deltagare: 44

20-24 augusti. Lycksele 

Nordisk Skogshistorisk Konferens 

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2014

– Svenskt skogsbruk måste komma bort från den 
hittillsvarande fokuseringen på kubikmeter och 
istället satsa på kvalitet. En nyckelfråga är också 
att skapa organisationsformer som såväl lönsam-
heten som humankvaliteten för de anställda.  

Det var några av budskapen från professor 
emeritus Bengt Ager vid det seminarium som 
Skogshistoriska Sällskapet arrangerade på KSLA 
i juni. 

Humankvalitet är ett uttryck som är centralt i 
Bengt Agers tankar. Med det menar han att arbe-
tet måste erbjuda den anställde en god både fysisk 
miljö, arbetsglädje och skapa förutsättningar för 
personlig utveckling. 

– Bra humankvalitet har också den goda 
egenskapen att den är grunden för företagets 
lönsamhet, sade han. 

Under seminariet lyfte Bengt Ager fram 
flera exempel på företag som uppnått vinn-
vinn-situationer genom att på ett struktu-
rerat sätt ta vara på kompetensen hos sina 
anställda. 

Antal deltagare: 15

10 juni. Stockholm

Skogsarbetets rationa- 
lisering och humanisering  
– historiskt och framåt 
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Kullors kulande och tonerna från 
vallhorn och näverlurar. Se där 
några av de ljud som förr bröt 
tystnaden kring fäbodarna. På 
detta tema genomförde Skogshis-
toriska Sällskapet en exkursion i 
trakterna kring Mora och Orsa. 
Med deltagande av rikskända 
spelmän blev det ett mycket 
lyckat arrangemang. 

Den som starkt bidragit till 
att denna urgamla tradition 
bevarades var Anders Zorn. Han 
noterade hur det gamla bonde-
samhället förändrades och att fä-
bodväsendet höll på att upplösas. 
Därmed riskerade också färdig-
heterna i att kula och frambringa 
toner med enkla instrument 
försvinna. Han var angelägen 
att bevara denna konstform och 

26–27  augusti. Mora och Orsa, Dalarna 

Skogen – ljud, toner och musik

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2014

bjöd genom en annons i 
Mora Tidning i oktober 
1905 till spelmanstävling 
på Måstäpp vid Gesunda-
bergets fot.

Det var Lars-Olof  
Österström och Rune 
Dehlén som tillsammans 
med riksspelmannen John 
Erik Eggens inbjudit till 
denna dygnslånga och  
annorlunda exkur- 
sion. Det lock- 
ande anslaget –  
ljud och toner i skogen  
– var sannolikt skälet till  
att exkursionen nästan 
omedelbart blev full-
tecknad.

Antal deltagare: 50
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Finspångs Bruk anlades 
av den svenska kronan på 
1550-talet. Det ligger i 
ett skogrikt område i nära 
anslutning till Hällestads 
bergslag. Detta bruk ar-
renderades på 1620-talet 
av Louis De Geer, som 
med trettioåriga krigets 
oändliga behov av vapen 
drev till ett av de mest 
betydande i Sverige. 

Finspångsbrukets 
arkiv är ett av de mest 
kompletta i landet. Detta 
bildade underlag för den 
avhandling och bok som 
lades fram i början av 
2014 av författaren/foto-
grafen Bo Backström och 
professorn i skogshistoria, 
Lars Östlund. 

Under exkursionen i 
en del av de skogar som 
en gång tillhörde bruket 
i Finspång (nu Holmen) 
fick deltagarna ta del av 
det rika arkivmaterialet 
och vilka slutsatser som 
går att dra av det. Bland 
annat studerade man 
resterna av några av de 
många skogsplantskolor 
som anlades på kalhyg-
gena vid mitten av 1800- 
talet då trakthyggesbruk 
infördes i finspångssko-
garna. Det blev en intres-
sant dag med många nya 
infallsvinklar på begreppet 
skogshistoria.   

Antal deltagare: 45

16 september. Finspång, Östergötland

En bruksskogs historia



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

101

Exkursionen inleddes i Författarmuseet 
i Jämshög där ortens bägge söner, Sven Ed-
vin Salje (1914-1998) och Harry Martins-
son (1904-1978) tronar i varsitt rum. 

Ordföranden i Saljesällskapet, Gustav 
Fredriksson, som också är engagerad i 
Skogshistoriska Sällskapet, gav en ingå-
ende presentation av Sven Edvin Salje, 
som långt ifrån är lika känd som kollegan 
Martinsson. Eken finns nästan alltid med 
i Saljes miljöer. Han skriver särskilt om 
”Den blekingska eken” och hämtar citat 
från stormaktstiden som understryker 
kronans stora intresse av skeppsvirket i 
hembygdens skogar.

Också den 
aspekten belystes 
under exkursionen 
som även innefat-
tade en historisk 
vandring på Boön, 
belägen just utanför 
Karlshamn. Där 
etablerades år 1659 
ett skeppsvarv som 
snart blev ett av 
landets största. Och det var blekingska ekar som 
gav råvaran till de krigsskepp som byggdes där. 

Antal deltagare: 37

Hästen fick efter andra världskriget konkurrens 
som dragare i skogen, då överblivna terräng-
maskiner av alla möjliga slag hittade vägarna  
i Sverige. Sällan var de dock särskilt lämpade 
för skogliga uppgifter. 

Lite överallt i Sverige började då den ut-
veckling som gjort landet till det ledande inom 
området skogsteknik. 

Förmodligen aldrig har så många av de inn-
ovatörer och uppfinnare som ligger bakom det 
svenska skogsbrukets moderna och framgångs-
rika historia varit samlade vid ett och samma 

tillfälle. Här fanns bland annat Hans Eliasson, 
Roland Axelsson, Göran Junevik, Östen  
Thoresson, Gunnar Bygdén och Jan Eriksson 
som var och en redogjorde för sina respektive 
tekniska bidrag. Jan Sondell, berättade om IT-
teknikens intåg, Ewa Lidén om förarmiljöer och 
Sven Lundell om arbetsorganisation.

Den avslutande diskussionen om behovet 
av ytterligare effektiviseringar, leddes av Jan 
Fryk, som snart lämnar posten som VD för 
Skogsforsk efter hela 20 år. 

Antal deltagare: 60

19 september. Jämshög, Blekinge

Eken i Blekinge – historiskt och litterärt

4 november. Skogforsk. Uppsala

Skogsteknisk innovation och utveckling  
– en högst aktuell historia 

EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2014




