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Skogshistoriska Sällskapet arrangerade under 2017 tio  
aktiviteter – åtta exkursioner på olika håll i landet, ett seminarium 
i Stockholm samt en resa längs den nordamerikanska västkusten  
i spåren av emigrerade svenska skogsarbetare. 

Skogshistoriska Sällskapets 
aktiviteter 2017

Big size tree i USA.  
Foto: Hans-Jöran Hildingsson.
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DET BLEV EN UPPLEVELSERIK DAG för 
exkursionsdeltagarna under mycket 
sakkunnig ledning i det spännande 
barocklandskapet kring slottet och 
dess arboretum. Ekolsunds slott har en 
lång ägarlängd med många kunglighe-
ter och med anor ända ifrån 1300-talet 
och ätten Oxenstierna. 

Industrimannen Carl Kempe ägde 
slottet under perioden 1917–1967. Un-
der hans tid förnyades och utvidgades 
arboretet till att omfatta 35 hektar med 
cirka 350 trädarter och ett okänt antal 
buskar. Zoologen Börje Drakenberg, 
som guidade besökarna i arboretet, 
berättade att det sköts och förnyas 
fortlöpande för att barocklandskapet 
med alléer, dammar och planteringar 
runt slottsbyggnaderna varsamt ska 
gestaltas på nytt. 

18 maj. Ekolsund, Uppland

Det gestaltade  
landskapet

INGEN KARTA HAR KOMMIT TILL av en slump, 
hemligheten med att tolka dess innehåll är  
att förstå varför den ritats. 

De sade Skogsstyrelsens kartexpert Jan 
Lannér, när han guidade vid Skogshistoriska 
Sällskapets exkursion om historiska kartor  
i trakten av Åtvidaberg. 

– Det är perfekt, konstaterade han vid  
den första exkursionspunkten i en betad skog 
där nyfikna kvigor blandade sig med exkur-
sionsdeltagarna. Ungefär så här såg det ut  
i de flesta skogar fram till dess skogsbetet 
upphörde. Det är kreaturen som satt sin  
prägel på skogen och vegetationen här. 

Med hjälp av kartorna i exkursionsmappen 
visar han att skogen här redan vid mitten av 
1800-talet var gles till följd av kreatursbetet.  

Han berättade också hur Skogsstyrelsen 
redan för tjugotalet år sedan började använda 
historiska skogskartor mer systematiskt i sin 
rådgivningsverksamhet.  

Antal deltagare: Cirka 40.

11 maj. Åtvidaberg, Östergötland  

Historiska kartor

Parken på Ekolsund omfattar idag bland annat 14 alléer 
med träd, främst lind, i fyra generationer där de första  
importerades från Holland redan på 1600-talet. Huvudallén 
utgörs av fyra rader träd i cirka en kilometer.

Antal deltagare: 50.
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MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN minnen 
och lämningar efter tjärepoken fick 
deltagarna en grundlig genomgång 
av äldre tiders tjärbränning i Skellef-
teåtrakten. 

Fram till 1700-talet var produk-
tionen av tjära störst i landets södra 
delar samt i Finland, som ju då var en 
del av Sverige. Sedan Finland avskilts 
år 1809 var det istället Västerbotten 
och Norrbotten som tog över rollen 
som centrum för tjärbränningen. 

Produktionen av tjära var så 
omfattande att myndigheterna blev 
rädda för att skogen i Västerbotten 
skulle ta slut. 

Tjärtunnorna transporterades på 
land eller flottades på de större äl-
varna ned till kusten där de lagrades 
i stora tjärhov innan de fraktades 

vidare för att via Stockholm nå köparna i andra europeiska 
länder 

Exkursionsdeltagarna fick också ta del av hur det gick  
till att tillverka takspån. Värd för exkursionen var Norra  
Skogsägarna. Antal deltagare: 40.  

10 juni. Norra Renbergsvattnet,  
Västerbotten

I tjärans spår

EXKURSIONEN INLEDDES VID Kvarnberget i Östra Utsjö där 
ett av Sveriges största och äldsta kvarnstensbrott stu-
derades. Från vikingatiden fram till slutet av 1800-talet 
beräknas minst 30 000 stora kvarnstenspar ha brutits här. 

Eftermiddagen ägnades åt Malungstraktens första 
järnväg. Bakgrunden var att världsmarknadens ökande 
efterfrågan på sågade trävaror under det tidiga 1800-ta-
let hade gett det värmländska skogsbruket en särställ-
ning i landet. I början av 1860-talet började emellertid 

bristen på lämpliga virkesdimensioner 
kännas av där. Därför vändes blickarna mot 
Västerdalarnas dittills outnyttjade skogar. 

Under de följande årtiondena igångsat-
tes ett flertal projekt i syfte att ”lyfta över” 
stora kvantiteter virke från Västerdalälvens 
dalgång till flottleder som hade förbindelse 
med Klarälven. 

Det var därför Utsjö järnväg blev till år 
1873. Exkursionsledningen uppförde ett 
mycket uppskattat skådespel som åskådlig-
gjorde förspelet till den lilla järnvägen.  

Antal deltagare: 45 

29 maj. Malung, Dalarna  

Utsjö järnväg och kvarnstensbrottet 
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DALSLANDS FÖRSTA JÄRNBRUK anlades i 
Upperud, beläget vid en vik av Vänern, 
redan år 1674. Råvaran utgjordes av tack-
järn som skeppades från Kristenehamn. 
Här tillverkades stångjärn och smide som 
spik, ankare och kätting. Där fanns också 
en vattendriven såg. Produkterna skeppa-
des till Göteborg för vidare transport till 
andra länder. 

Brukets stora beroende av sjötranspor-
ter gjorde att man byggde upp en egen 
”flotta” och eget varv. Upperud blev 
något av ett maritimt centrum med hamn 
och flera andra skeppsvarv. 

Under 1700-talet anlades allt fler järn-
bruk i Dalsland. Ett av dem var Bäckefors.  

Dalslands kanal som stod klar 1868 
byggdes för att eliminera järnbrukens 
problem med transporter. Dess blomst-
ringstid blev dock kort. ”Järnbruksdöden” 
slog hårt också i Dalsland. Istället växte 

det upp nya massa- och pappersbruk. Värd för  
exkursionen var Skogssällskapet.

Antal deltagare: 49

8 augusti. Bäckefors, Dalsland

Dalsland och järnbruksepoken

PÅ RYSSBERGETS ÖSTRA SIDA i Blekinge finns 
ett av Sveriges största bokskogsområden. 
I andra delar av Skåne och Blekinge har 
boken trängts tillbaks, men här har den 
fått en fristad. Exkursionen sökte svaret 
på varför det blivit så.

En förklaring kan finnas i marken ned-
anför berget. Den låglänta Vesan var en 
skärgårdsvik som snördes av och vallades 
in på 1860-talet. På så sätt skapades 
en bördig odlingsmark på den gamla 
havsbottnen. Bönderna på Ryssbergets 
östra sida hade alltså sina bördiga od-
lingsmarker att leva på. Skogen var ingen 
inkomstkälla, utan endast ett förråd för 
husbehovsvirke och brännved. På den 
västra sidan var förhållandena annorlun-
da och en stor del av bokskogen hann 
ersättas med gran innan bokskogslagen 
kom till år 1974.

Förre skogvaktaren Nils Gabrielsson 

delade med sig av sina erfarenheter av bokskogs-
föryngring innan exkursionen avslutades i Bröderna 
Olssons stavfabrik där det tillverkades smörtunnor  
fram till 1960-talet. Antal deltagare: Cirka 39.

16 juni. Ysane, Blekinge

Varför försvann inte  
bokskogen på Ryssberget 
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I EN KOMBINATION AV SVAG myndig-
hetskontroll och övertro på naturens 
förmåga att själv sköta återbeskog-
ningen utarmades det norrländska 
skogskapitalet under perioden 
1850–1950. När man till slut fått 
läget klart för sig och började vända 
utvecklingen föddes det träffande 
begreppet ”gröna lögner”. 

Om dessa lågt bestockade skogar, 
vad som orsakade dem och vad som 
gjordes för att åtgärda dem, handlade 
Skogshistoriska Sällskapets exkursion i 
trakten av Galtström i Medelpad. Inte 
minst också om naturvårdens genom-
slag i skogsbruket.

Exkursionen var en bra samman-
fattning av huvuddragen i den mest 
dramatiska och omvälvande epoken 
i den svenska skogens moderna his-

toria. Att förbruka naturkapitalet på det sätt som gjordes i 
Sverige fram till 1940-talet minskar hållbarheten i samhället 
eftersom det tar mycket lång tid innan det går att dra nytta 
av den fulla produktionspotentialen igen. En annan dyrköpt 
lärdom är hur avgörande ekonomi, kompetens och driftig-
het blir för en effektiv basproduktion med små marginaler. 

Antal deltagare: 41

ÖSTRAGÅRDEN I BYN RUNTORP i 
östra Småland grundades 1624 
sedan byn 13 år tidigare bränts 
ner under Kalmarkriget. 

Under ledning av Östra- 
gårdens ägare Jan-Olof Thor-
stensson och Peter Danielsson, 
antikvarie på Kalmar länsmu- 
seum samt med god hjälp av 
familj och grannar presentera-
des gårdens långa och intres-
santa historia. Dagen började 
med bilder och berättelser  
från gårdens omfattande arkiv 
och följdes efter lunch upp 
med spåren i skogen. 

Jan-Olof Thorstensson är 
ett välkänt namn i skogskretsar 
genom sina engagemang i skogsägar- 
rörelsen. Han har grävt fram mantals- 
längder, domstolsprotokoll och husför- 
hörslängder så långt tillbaka som till 1539. 
Han har räknat ut att han är den tolfte  
generationen på Runtorp. 

Exkursionen väckte också medias intresse 
och resulterade i reportage i tre lokaltidningar 
samt i Skogsland. 

Antal deltagare: 61

15 augusti. Sundsvall, Medelpad 

Gröna lögner

31 augusti. Runtorp, Småland 

Bondeskogsbruk i minst elva generationer  
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SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET  
genomförde hösten 2017 en  
studieresa längs den nordameri- 
kanska västkusten. Den gick i de 
trakter som vid förra sekelskiftet 
lockade mängder av skandinaver  
att delta i de stora skogsavverk- 
ningar som genomfördes i det  
som kom att kallas Fjärran Västern.

Med start i Seattle reste 47 
deltagare inklusive reseledare  
i september gemensamt med  
buss från norr till syd genom de  
tre delstaterna Washington,  
Oregon och Kalifornien under 
12 dagar med avslutning i San 
Francisco, en resa på cirka 170 mil 
inklusive avstickaren upp i Sierra 
Nevada. De flesta resenärerna  
hade valt att därefter följa med  
på den veckolånga tilläggsresan  
till Kanada.

DET SKOGLIGA BISTÅNDET HAR hunnit bli ett eget 
inslag i svensk skogshistoria. När Skogshisto-
riska Sällskapet lyfte ämnet gjordes det vid ett 
seminarium i samarbete med KSLA. Veteran- 
erna Björn Lundgren och Reidar Persson hade 
samlat ett tiotal personer som vigt en stor del 
av sina yrkesliv åt biståndsarbete. De berättade 
om sina erfarenheter från uppdrag i olika världs-
delar och reflekterade i en spänstig paneldebatt 
över det skogliga biståndets framtid. 

Biståndet kom i gång på allvar på 1960- 
talet. Under åren har fler än 500 personer  
deltagit i skogliga projekt – varav en del  
mycket stora – i drygt 25 länder. 

Idag är Sveriges skogliga bistånd blott  
en bråkdel av vad det varit. Margareta Nilsson 
från Sida förklarade att detta delvis hade sin 

Resan som genomfördes i samarbete med Jan Hedberg, 
Skogsresor AB, blev mycket uppskattad av deltagarna. Läs  
också den omfattande reseberättelsen i Tidender nr 4 2017. 

Antal deltagare: 47 inklusive reseledare.

förklaring i att biståndets fokus flyttats från  
den politiska nivån till regional nivå med mer  
marknära problemlösning.

Dagen avslutades med en stunds mingel  
där det gamla biståndsgardet onekligen stod  
i centrum! Antal deltagare: Cirka 65.

8–27 september. USA och Kanada 

Skog och skogshistoria längs  
Nordamerikas västkust

31 oktober. Stockholm 

Det skogliga  
biståndet så här långt 




