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EXKURSIONER, KONFERENSER OCH SEMINARIER 2014

Skogshistoriska Sällskapets 
aktiviteter 2015
Skogshistoriska Sällskapet arrangerar varje år exkursioner i intressanta 
miljöer på olika håll i landet och dessutom seminarier om aktuella  
ämnen. Under jubileumsåret 2015 genomfördes fler arrangemang  
än någonsin – krönt med resan till Lettland i juni. 

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2015, sid 94-101



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

95

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS AKTIVITETER 2015 

Ända sedan Patrik Olssons bok och avhand-
ling Ömse sidor om vägen kom ut 2012 har 
Skogshistoriska Sällskapet haft planer på en 
exkursion i det skånska allélandskapet. Nu blev 
den av och med honom själv som exkursions-
ledare.

I begynnande vårgrönska färdades delta-
garna per buss på lokala vägar i sydvästra 
Skåne. Under färden berättade Patrik sak- 
kunnigt om de alléer som passerades. 

– Alléträd är numera skyddade och får  
inte tas ner utan länsstyrelsens medgivande.  
Sedan 1970-talet har många alm-alléer för-

störts av almsjuka. På många ställen har man 
därför börjat plantera nya med andra trädslag. 

Vid mitten av 1700-talet fanns det nästan 
inte några träd alls i Skåne. Landshövdingen 
anmodade befolkningen att plantera pil. Det 
gjordes i rader eller i grupper. Pilarna hamlades 
regelbundet ungefär vartannat år och fick där-
igenom sitt karakteristiska utseende. 

Resans höjdpunkt blev besöket på Öveds-
kloster, vars alléer enligt Patrik är ”crème de  
la crème” i Sverige och idag klassat som riks-
intresse för kulturmiljövården. 

Antal deltagare: Drygt 30.

27 april. Alnarp och sydvästra Skåne 

Skånska alléer från 1700-tal till idag
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Exkursionen i de skogar som skadades svårt 
av granbarkborrar på 1970-talet var välbesökt. 
Det var då närmast ett krig som utspelade sig 
i de värmländska skogarna. Inkräktarna hade 
länge övertaget och stora mängder granar gick 
sin död till mötes. Inte förrän man efter några 
år lyckats framställa granbarkborrarnas eget 
sexelixir, feromon, kunde man decimera dem 
via de fällor som sattes ut.

Exkursionen inleddes vid Solviks bygde-
gård strax söder om Stöllet i Klarälvsdalen. 
Skogshistoriska Sällskapets kontaktperson 
i Värmland, Bo-Göte Jordansson, hälsade 
välkommen och presenterade dagens program. 
Exkursionens huvudaktörer var Sverker Rosell 
från Skogsstyrelsen som tillsammans med 
kollegan, insektsexperten Gunnar Isacsson, 
presenterade historik, biologi och åtgärder för 
att komma tillrätta med de dramatiskt stora 
härjningarna av granbarkborrar i de högväxta 
granskogarna.

– En lärdom för att undvika något liknan-
de är att man måste vara observant och sätta 
in åtgärder så snart man ser att barkborrarna 
börjar gå från vindfällen till stående skog, sade 
Gunnar Isacsson. 

Antal deltagare: Cirka 60.

2 juni. Stöllet, Värmland  

Barkborrekatastrofen längs Klarälven

SCA stod värd för den exkursion som skildrade den norr- 
ländska skogsindustrins framväxt och utveckling. 

Exkursionsdeltagarna samlades vid träpatronen Fredrik  
Bünsows sommarslott Villa Merlo i Timrå, där SCA numera  
har sitt arkiv. Förre arkivchefen Kjell-Åke Hermansson belyste  
spännande händelser i regionens industrihistoria. Monica  
Jonsson, som idag är arkivchef, guidade i sommarslottet, upp- 
fört på 1880-talet. Informationschefen Björn Lyngfelt berättade  
om de omvälvningar som skett i SCA:s närhistoria.

I den industriella expansionens första fas vid 1800-talets  
mitt blev det möjligt att ta skogens slumrande rikedomar i anspråk. Ångmaskinen gjorde att  
sågverken kunde flyttas från inlandet till kusten, men lika viktigt var stora investeringar i flottlederna. 

Tekniska innovationer, nya marknadsmöjligheter orsakade senare en intensiv strukturomvandling. 
Den gamla bruksekonomin upplöstes. 

Finansmannen Ivar Kreuger hade en vision om att sammanföra finansiellt nedgångna skogs- 
industrier till ett norrländskt skogsindustriföretag i ett globalt koncept. Handelsbanken såg behovet  
av sammanläggningar och slöt 1929 avtal med Kreuger om att bilda holdingbolaget SCA. 

Antal deltagare: Drygt 40.

21 maj. Merlo slott, Sundsvall

Norrländsk skogsindustrihistoria
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Det blev fyra minnesvärda dagar för deltagarna 
i Skogshistoriska Sällskapets rundresa i Lettland 
veckan efter midsommar. 

Från svensk horisont sågs Lettland under kalla 
krigets dagar som en del av Sovjetunionen. Järn-
ridån löpte rakt genom Östersjön och föreföll så 
stabilt uppförd att den skulle kunna bestå för evigt. 

Men att det inte finns något som består för 
evigt, visar med stor tydlighet den historia som 
letterna upplevt. Här har främmande herrefolk 
kommit och gått under århundradena. Tyskar, rys-
sar, polacker, litauer och svenskar har turats om att 
härska över delar och ibland hela det område som 
idag utgör Lettland. Det fantastiska är att letterna 
själva under de senaste niohundra åren kunnat 
behålla sin särart, sin kultur och sitt språk.

Resan började och slutade i Riga. Under 
mycket sakkunnig ledning i form av Lars-George 
Hedlund, chef för Bergviks verksamhet i Lett-
land, gick turen först mot nordöst och därefter till 

landets södra delar. Ett stort antal intres-
santa platser besöktes. Under bussfärderna 
förmedlade Lars-George intressanta fakta 
om såväl de landskap som passerade revy 
som om politiska förhållanden och förstås 
om skogsbruk och kulturhistoria. 

Antal deltagare: 39.

25–29 juni. Riga, Lettland  

Skogs- och kulturhistorisk resa i Lettland 

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS AKTIVITETER 2015 

Begreppet biologiskt kulturarv har först i sen 
tid definierats. Riksantikvarieämbetet ser det som 
ekosystem, naturtyper och arter som gynnats ge-
nom människans nyttjande av landskapet och vars 
långsiktiga fortlevnad kräver fortsatt brukande.  

Det biologiska kulturarvet är alltså den del 
av den biologiska mångfalden som är resultat av 
mänskliga aktiviteter. Under exkursionen fram-
kom tydligt att beslutsfattarna behöver mer kun-
skaper om detta kulturarv för att kunna bevara ett 
landskaps historiska och biologiska innehåll. 

Under säker ledning av Anna Westin och 
Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk 
mångfald vid SLU fick exkursionsdeltagarna hjälp 
att med ögonen på särpräglade växter hitta berät-
telsen om de platser man besökte.    

Representanter från Skogsstyrelsen 
och Länsstyrelsen intygade att man tagit 
intryck av pågående forskning om biolo-
giska kulturarv. Det framkom också att 
Roslagens brukare av jord och skog känner 
sig åsidosatta i dagens myndighetsstyrda 
landskapskoncept.

Antal deltagare: 35.

8 juni. Långalma, Östhammar

Uppländska bondeskogar  
– ett bortglömt biologiskt  
kulturarv 
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– Alla de ingrepp i form av rensningar och 
sprängningar som gjordes för att underlätta 
flottningen var negativa för fisken. Det berättade 
Daniel Holmqvist, Ume/Vindelälvens fiskeråd vid 
Skogshistoriska Sällskapets exkursion i Vindeln.

Under timmerflottningsepoken förstördes 
många grusbottnar som är fiskens naturliga 
lekområden. De som blev kvar spolades ofta bort 
med de starka strömmarna i flottningskanalerna.

Daniel Holmqvist berättade också att längs 
Vindelälven genomförs elfiske varje år i syfte att 
dokumentera och övervaka fiskebeståndets status. 
Genom att fiska på samma plats och vid samma 
tidpunkt under flera år får man en bra bild av 
fiskbestånden över tiden. 

Vindelälven är något av laxens E4. Och även 
om laxtrafiken inte är lika stark som förr så note-
rar man numera en hygglig uppvandring förbi de 
mäktiga forsarna i Vindeln.

Pensionerade jägmästaren Gunnar  
Andersson berättade att när flottningen låg  
i topp fanns inte mindre än 160 mil insy-
nade flottleder i Vindelälvssystemet.

 Antal deltagare: 18. 

20 augusti. Vindeln, Västerbotten  

Efter flottningen 

Hamra är en av Sveriges första national-
parker. Den inrättades inte på grund av några 
estetiska värden utan därför att den skulle bli ett 
”forstligt försöksfält”. Parken gjordes inte större 
än 20 hektar på grund av att man ansåg skogen 
i området som alltför produktiv. År 2011 utvid-
gades den och omfattar nu 1 380 hektar. 

På de ursprungliga 20 hektaren lade legen-
dariske SLU-professorn Henrik Hesselman 
1922 ut två försöksytor. Under exkursionen, 
som leddes av Skogshistoriska Sällskapets 
Rune Dehlén och ekologen Jan Hedman, 
diskuterades vilka slutsatser kan man dra av 
dem. Skogen har inte brunnit sedan 1854 och 
stormskadorna är av sent datum. De äldsta 
tallarna är nu 350 år gamla. 

Nära nationalparken ligger Fågelsjö by med 
bland annat världsarvet Gammelgården Bortom 
Åa. Hit till Fågelsjö invandrade mot slutet av 

1600-talet finska skogsbönder. De var inte bara 
”svedjefinnar” utan också ”smedjefinnar” och 
Fågelsjö blev berömt för sina effektiva myn-
ningsladdare med slaglås. 

Antal deltagare: 60.

13 augusti. Hamra, Hälsingland

Hamra nationalpark och Fågelsjö by 

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS AKTIVITETER 2015 
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Under Skogshistoriska Sällskapets kurs fick 
deltagarna under kulturhistorikern Örjan Hills 
ledning lära sig hur man söker för att hitta 
historien om ett stycke skog – såväl i arkiv och 
böcker som ute i naturen.  

Utgångspunkten för kursen var Örjan Hills 
bok, Kunskap om skogens historia. Den har 
visserligen ett antal år på nacken men är inte 
mindre aktuell för det och inspirerar amatör-
forskare och andra intresserade att lära sig tyda 
tecknen i naturen. Det kan förklara varför 
skogen ser ut som den gör och bidra till en 
tydligare bild av hur bygder och landskap såg 
ut och utnyttjades i gången tid.

Under kursen redogjorde Örjan Hill för 
landskapets utveckling, terminologin kring 
bondens verksamhet samt svedjebruket. Mer-
parten av tiden inomhus ägnades åt att visa var 
man kan hitta kartor och skriftligt källmate-

rial. Inte minst också att gå igenom vad man 
kan utläsa ur de gamla dokumenten. 

Kursen blev mycket uppskattad av del-
tagarna och Skogshistoriska Sällskapet har 
förhoppningar om att upprepa kursen till 
kommande år. 

Antal deltagare: 18.

Årets upplaga av Nordisk Skogshistorisk 
Konferens hade sitt basläger i Elverum, 15 
mil nordost om Oslo. Deltagare från alla de 
fem nordiska länderna fick ta del av ett digert 
program med den mäktiga älven Glomma  
som ”blå tråd”. 

Glomma är Skandinaviens både längsta 
och mest vattenrika älv. Den avvattnar  
Norges skogrikaste områden och har också 
varit Nordens största flottled. 

Här besöktes de gamla skiljena Bingen 
Lenser och Fetsund Lenser där timmer sorte-
rades ända fram till 1985. Idag är det ett 
flottningsmuseum där stenkistor, bryggor  
och länsar är bevarade och utgör ett helt  
älvlandskap. I besöket ingick också en färd 
med en autentisk ångdriven flottningsbåt. 

En annan höjdpunkt var Norsk Skogmu-
seum i Elverum, där deltagarna fick tjuvkika 
på det giganiska konstverket Det fantastiske 
treet som med hjälp av fiberoptik illustrerar 
fotosyntesen. Kopplingen till konferensens 
högaktuella seminarium om skog och klimat 
kunde inte ha blivit bättre.

Antal deltagare: 20.

22 augusti. Varnum, Västergötland

Kunskap om skogens historia

26-29 augusti. Lilleström  
och Elverum, Norge 

Nordisk Skogshistorisk  
Konferens 

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS AKTIVITETER 2015 
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Tillsammans med Svenska Jägareför-
bundet arrangerades ett seminarium om 
jaktens historia under ledning av forskar-
teamet Kjell Danell och Roger Bergström.

Kjell Danell berättade om jaktmetoder 
och redogjorde roande för tidigare genera-
tioners omdömen om viltets smaklighet. 
Fjällpipare har det läckraste köttet av alla 
fåglar. Trana gick att äta, helst som soppa 
för konvalescenter. 

Roger Bergström gjorde ett pedago-
giskt svep över viltets historia och jaktens 
sociala organisation medan Staffan Thor-
man berättade den intressanta historien 
om hur våra olika jakthundraser växt fram.

Dagen spetsades med förre jaktvårdskonsulen-
ten Göran Bergmans skildring av Gustaf Schröders 
författargärning. Jägarförbundets Christina Nilson-
Dag påminde om minnesvärda kvinnor i jakten. 
Ulf Sterler, Jägarförbundet, berättade om hur  
verksamheten på Öster-Malma vuxit fram. Vapen- 
specialisten Sven Lord avrundade sin visning av 
jaktmuseet och dess vapen med att iförd tidsenliga 
kläder skjuta med sin mynningsladdare.

Antal deltagare: 60.

Under äldre medeltid blev skogsbruket en 
betydande näring för bönder, kungar, bi-
skopar och munkar. Köpenhamns grundare, 
Biskop Absalon, donerade år 1197 skogen 
Munkaskog, belägen i trakten av Tvååker i 
Halland, till det danska klostret Sorö. Det var 
ett av cisterciensermunkarnas mest betydande 
kloster. I donationsbrevet nämnde Absalon vad 
munkarna kunde använda skogen till. Han 
föreslog järnhantering, byggnadstimmer, koka 
salt och hålla ollonsvin. 

Gert Magnusson, f d Riksantikvarieämbe-
tet, berättade mycket sakkunnigt och engage-
rat om verksamheter från den tiden. Här fanns 
bland annat en järnmölla, det vill säga ett vat-
tendrivet järnverk, det äldsta kända i Europa 
och ofta uppmärksammat i teknikhistorisk 
litteratur. Järnmöllan grävdes ut på 1990-talet. 
Rester av tre ugnar har påträffats. Resultatet 
visar entydigt på att här har järn framställts ur 
rödjord och myrmalm och därefter bearbetats 
till smidbart järn. Resultatet av utgrävningarna 
tyder på att klostret i Sorö var ett storföretag 

med många grenar. Det är en spännande histo-
ria om makt, företagande och en tidig moder-
nisering av det medeltida nordiska samhället 
som döljer sig i skogarna vid Tvååker.

Antal deltagare: Ca 35.

27 augusti. Öster-Malma, Sörmland

Viltet och jaktens  
historia

15 september. Tvååker, Halland 

Medeltida skogsbruk i danska munkars regi

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS AKTIVITETER 2015 
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Utan kamp ingen seger. Detta uttryck är för evigt förknip-
pat med Gösta Edström, ordförande i Södra skogsägarna och 
”skogshövding i söder”.

Om denne dynamiske man arrangerade Skogshistoriska 
Sällskapet tillsammans med Södra ett seminarium i Växjö den 
5 oktober. Ett stort antal av deltagarna var tidigare förtroende-
män och hela den nuvarande Södra-ledningen fanns på plats. 
Dagens moderator var passande nog en före detta ordförande, 
Lars-Eric Åström. 

Gösta Edström kommer nog i första hand att minnas som 
industribyggaren. Skogsägarna – medlemmarna – skulle ha del 
av industrins förädlingsvinster. Före alla andra insåg han vil-
ken stor outnyttjad resurs det fanns i Götalands skogar. Han 
förekom storkapitalet och investerade stort i nya industrier. 
När Gösta Edström avgick som ordförande i Södra 1973 hade 
föreningen vuxit till en industrijätte med de tre massabruken  
i Mönsterås, Mörrum och Värö som essen i leken.

2 oktober. Växjö 

Gösta Edström – skogshövdingen i söder

– såväl globalt som lokalt
Skogshistoria är själv-
klara inslag på våra 
resor. Störst utrymme 
får skogshistoria 
på våra USA- och 
Kanadaresor.

Stammen på bilden är 7,9 m 
i diameter, sågen 8,5 m. 
Bilden är tagen ca 1890. www.skogsresor.se   jan@skogsresor.se

Tel 070-671 72 22 

Skog, Natur & 
Människomöten … 
Vi skapar minnen 
för livet!

Skogsresor
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