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kogshögskolan drev två parallella 
utbildningar; en högre till jägmästare 
och en lägre till forstmästare. Jägmästar-

utbildningen skulle leda till befattningar som 
innehöll självständig skogsförvaltning samt 
bidra till att utveckla skogsvetenskapen i lan-
det. Forstmästarutbildningen skulle ge praktisk 
insikt och färdighet i att hantera skog så att de 
som utbildades där klarade av att biträda vid 
en större skogsförvaltning. I praktiken innebar 
det att jägmästarna fick arbete inom det stat-
liga Domänverket och forstmästarna inom det 
privata skogsbruket. 

SKOGSHÖGSKOLANS FÖRSTE REKTOR Anders 
Wahlgren såg problem med att utbildningen  
i början så hårt fokuserade på skogsstatstjänste-
män. Han poängterade att efterfrågan på den 
yrkeskategorin var låg. Att den tre och ett halvt 
år långa utbildningen så starkt inriktades mot 

uppgifter inom storskogsbruket präglade också 
undervisningens innehåll och även på urvalet 
av studenter som sökte sig till utbildningen. 

Studenterna läste grundläggande ämnen 
som skogs- och allmän botanik, marklära, geo-
logi, vertebratekologi, skogsentomologi, orga-
nisk och teknisk kemi, klimatologi och juridik. 
Utbildningen innehöll förstås också skogliga 
ämnen som skogsskötsel, skogsuppskattning 
och skogsindelning och skogsteknologi, som 
innehöll både byggnads- och dikningsteknik, 
skogspolitik, skogsstatistik, skog- och jaktför-
fattningar, bokföring, jordbruksekonomi, jakt- 
och fiskevård, kart- och byggnadsritning. 

FÖRUTOM ALLA DESSA TEORETISKA ÄMNEN fick 
eleverna också genomföra praktiska övningar 
i de skogliga ämnena i fält, vilka genomfördes 
under sommarmånaderna i bland annat  
Garpenberg, Malingsbo och Rörström. 

År 1915 ombildades det tidigare Skogsinstitutet till Skogshögskolan. 
Samtidigt lämnade man det tornprydda huset vid Strandvägen där 
institutet funnits sedan 1828. Flytten gick till nyuppförda byggnader 
vid Frescati hage på norra Djurgården som också inrymde Statens 
skogsförsöksanstalt.  

S

Erik Valinger är professor i skogsskötsel  
vid institutionen för skogens ekologi och 
skötsel, SLU Umeå. Han är också vice  
ordförande i Skogshistoriska Sällskapet.

Skogshögskolan startar
Nu var det 1915
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NU VAR DET 1915

1909 års grankultur i Skarhults kronopark i Skåne. Kulturen är relativt misslyckad bland annat  
på grund av angrepp av snytbaggar. Återväxten kunde dock trots allt anses som säkrad.  
Foto: Skogsbiblioteket, SLU

Skogshögskolan och Statens skogsförsöksanstalt flyttade 1915 in i två nyuppförda byggnader  
i Frescati hage, ritade av arkitekten Charles Lindholm. Bild: Skogsbiblioteket, SLU. 
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Tuffa pojkar. Ett fältarbetslag från riksskogstaxeringen forcerande en älv i Jämtland 1939.  
Foto: Anders Zachau. Skogsbiblioteket, SLU.

Undervisningen för jägmästarstudenterna 
gavs de första åren av fyra professorer, en över-
assistent och ett antal speciallärare, docenter 
och assistenter. Vid starten 1915 var tre av 
de fyra professorstjänsterna besatta: Anders 
Wahlgren, skogsskötsel, Tor Jonsson, skogs-
uppskattning och skogsindelning och Gustav 
Lundberg, skogsteknologi med byggnads- och 
avdikningslära. 

PROFESSUREN I BOTANIK VAR under tillsättning 
och det fanns tre sökanden; Nils Sylvén, Tor-
sten Lagerberg och Herman Simmons. Torsten 
Lagerberg blev den som tillförordnades tjäns-
ten i oktober 1915 och som sedan också fick 
professuren 1918. 

Till Skogshögskolans första jägmästarkurs 
1915 antogs 21 studenter, samtliga män. 
Det aktuella året kom 13 av studenterna från 
Mälardalen och tre från landets två nordligaste 
län, ingen av studenterna kom längre söder-
ifrån än Linköping. 

Utredning om en riksskogstaxering
Det saknades vid den här tiden fortfarande 
grundläggande kunskaper om det verkliga 
tillståndet i Sveriges skogar. Ett förslag om 
att göra en riksomfattande inventering av 
skogarna remissbehandlades under 1915. 
Förslaget låg helt i linje med Skogshögskolans 
ambitioner och mål. Remissen besvarades av 
institutioner och myndigheter samt en person 
som hade sin profession inom skog. Samtliga 
förordade att en riksskogstaxering i fält skulle 
genomföras. Den metod som föreslogs var 
linjetaxering. 

Statens skogsförsöksanstalt hade till och 
med gjort egna statistiska beräkningar för att 
utvärdera den föreslagna metodens matema-
tiska tillförlitlighet. De fann då att metoden 
gav ”anmärkningsvärt” noggranna uppgifter 
på ägoslagens fördelning och virkesförrådens 
storlek varför de förordade metoden över 
större områden. 

NU VAR DET 1915
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Hur ser det ut i dag, 100 år senare?
JÄGMÄSTARUTBILDNINGEN. Dagens jägmästar-
utbildning utvärderades 2007. Man konsta-
terade att utbildningen behöver en starkare 
specialisering för att förstärka det vetenskapliga 
djupet och yrkeskunskapen. För detta ansågs 
det behövas fler lektorer för att säkerställa att 
grundutbildningen har en kärna av personer 
med hög kompetens så att den pedagogiska 
utvecklingen av utbildningen upprätthålls. 

VIDARE NOTERADE MAN ATT det av de 102 lärarna 
var tolv procent kvinnor. På doktorandsidan 
var könsfördelningen något jämnare. Andelen 
kvinnor var 35 procent kvinnor, vilket ungefär 
motsvarar de senaste årens andel kvinnliga 
studenter på jägmästarutbildningen. Alltså en 
tydlig förändring.

En annan tydlig skillnad jämfört med tidi-
gare är att de praktiska inslagen i utbildningen 
har minskat kraftigt. Studieåret i Garpen-
berg har helt försvunnit och antalet skogliga 

exkursioner har minskat. Hur detta kommer 
att påverka den framtida skogsvetenskapliga 
utbildningen är idag oklart.

I år (2015) har ett arbete för att upp-
rätthålla kompetensförsörjningen inom de 
skogliga ämnena initierats. Nära förestående 
pensionsavgångar riskerar annars att urholka 
denna kompetens. 

RIKSSKOGSTAXERINGEN. Vi kan konstatera att 
det dröjde fram till 1923, innan den första 
riksskogstaxeringen, baserad på linjetaxering 
startade. Den höll på till 1929 då samtliga län 
i Sverige inventerats. Under de följande tre 
åren samanställdes materialet och resultaten 
presenterades under 1932 (SOU 1932:26, 
Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verk-
ställd åren 1923–1929). Den andra Riksskogs-
taxeringen startades 1938 med ny metodik och 
med en glidande övergång till den metod med 
provyteinventering som används än idag.  
Men det är en annan historia.

Håll linjen. Inte ens höga berg hindrade riksskogstaxeringens personal att strikt följa de på kartan  
uppdragna linjerna. Fältarbetslag i Jämtland 1939. Foto: Anders Zachau. Skogsbiblioteket, SLU.
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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. 

Från institut och anstalt  
till högskola och universitet

kogsutbildningen i Sverige inleddes  
1828 då Kungliga Skogsinstitutet etable-
rades. Initiativtagare var den legenda- 

riske jägmästaren Israel af Ström, ”skogshus-
hållningens fader” som han ibland brukar  

kallas. Efter studier i Tyskland ansvarade han  
för skötseln av jaktparken Djurgården i Stock- 
holm och hade en vision om att utbilda svenska 
jägmästare i skogsvård. Dessa var nämligen vid 
den här tiden jägmästare bara i ordets bokstav-

S

”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.  

NU VAR DET 1915

AV LARS KLINGSTRÖM




