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S K O G S H I S T O R I S K A  T I D E N D E R

Hans-Jöran Hildingsson
Ordförande i Skogshistoriska Sällskapet

Noterat
Ny bok berättar om de 
svenska skogshuggarna  
i Fjärran västern 
Det är en bortglömd del av vårt lands skogshistoria som  
författaren Lars Nordström skrivit. Den om de många skogs-
arbetare som sökte ”lyckan västerut” vid årtiondena runt förra 
sekelskiftet. Många fann den men många gick också under. 

Apropå USA-resan: 

– Vi skulle kunna vara både mer kreativa 
och bygga mer i trä i Sverige.  
Det sade Roberto Crocetti, professor vid 
Lunds Tekniska Högskola, vid ett seminarium 
arrangerat av Svenskt Trä i höstas.

Svenskar, norrmän och finländare spelade en 
viktig roll när den amerikanska ”timmerfronten” i 
tre väldiga vågor rullade västerut över kontinen-
ten. Skogsbruket i USA, det vill säga avverkning 
av skog, tog sin början i Maine på östkusten redan 
under 1800-talets första hälft. Sedan skogarna där 
avverkats flyttades intresset till området väster om 
de stora sjöarna. Slipers till de järnvägar som drogs 
över hela kontinenten var huvudprodukten. Det 
var vid samma tid som den stora utvandringen från 
Sverige kommit igång. Många av utvandrarna hade 
erfarenhet av skogsarbete och sökte sig till områden 
där deras färdigheter efterfrågades. 

Svenskar, liksom norrmän och finländare hade lätt 
att få arbete och ansågs kunniga och pålitliga. När 
avverkningarna nådde sin kulmen i Wisconsin och 
Minnesota dominerade skandinaverna klart i både 
skogen och på sågverken. Sedan de bästa skogarna 
i Mellanvästern ”tagit slut” rullade timmerfronten 

vidare till de mäktiga urskogarna  
vid Stilla Havets rand. Det är  
därifrån de skandinaviska skogs- 
männen snart började skicka  
hem beskrivningar av monstru- 
öst stora träd beledsagade av  
bilder som många trodde var falsarier. 

Med hjälp av ett fantastiskt bildmaterial  
beskriver boken denna epok i Fjärran västern.  
Här finns de klassiska bilderna på arbetslag som  
placerat sig i fällskäret på någon jättelik sequoia  
eller transporter av stockar så stora att bara en  
per järnvägsvagn får plats. 

I boken finns också personliga anteckningar  
och brev skrivna av de svenskar som var med under 
den här heta perioden. Det är en trevlig och  
intressant bok som lockar till många ”återbesök”. 

Lars Nordström är en initierad ciceron i ämnet. 

Han bodde i Oregon under drygt tre årtionden, 
och blev där ordförande i organisationen Swedish 
Roots in Oregon, som efterforskar och dokumenterar 
svenskarnas historia i delstaten. 

De som följer med Skogshistoriska Sällskapet  
till den nordamerikanska västkusten nästa år  
kommer att få boken som studielitteratur. Övriga  
intresserade kan köpa boken i bokhandeln.  
Den första upplagan sålde slut på kort tid men  
en ny finns nu åter tillgänglig.   

Skogshistoriska Sällskapet kommer att genomföra sin årsstämma torsdagen  
den 30 mars i Falun. Värd för evenemanget blir Bergvik Skog. 

Mer information och program kommer att presenteras på skogshistoria.se  
och i nästa nummer av Tidender, som kommer ut i månadsskiftet februari–mars.

I land efter land förflyttas 
träbyggandets gränser med 
nya spektakulära projekt. 
Det är inte bara nya höjd-
rekord som slås, ofta är det 
helt nya sätt att använda trä 
arkitektoniskt.

– De stora fördelarna 
med att bygga i trä är att det 
är ett förnybart och vackert 
material, lätt att forma och 
dessutom starkt i förhållande 
till sin vikt, konstaterade 
Roberto Crocetti. Trots det 
är den svenska byggbran-
schen fortfarande skeptisk 
till trä i stora konstruktioner. 

Det finns en föreställning om 
att trä bara ska användas i 
estetiskt och konstruktions-
tekniskt enkla byggnader. I 
själva verket är det tvärtom. 

– Det beror på att det 
till stor del saknas kunskap 
kring projektering av träkon-
struktioner i konsultbran-
schen. Svenska utbildningar 
fokuserar ofta på andra 
konstruktionsmaterial. Jag 
önskar att branschen ska 
våga utmana gamla före- 
ställningar om vad en trä-
byggnad kan vara och hur 
den kan se ut. 

Årsstämma i Falun 2017

Outnyttjade  
möjligheter med  
att bygga i trä

NäR DENNA KRöNIKA SKRIVS SöKER KSLA, Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien, en efterträdare till nuvarande 
VD:n och akademisekreteraren Carl-Anders Helander som 
går i pension till sommaren. För oss i Skogshistoriska Säll-
skapet framstår frågan som närmre än den rent formellt är.  

NäR SäLLSKApET bILDADES för mer än 25 år sedan, var 
KSLA en stark tillskyndare. Det känns som om KSLA är 
lite av en fadder för vår verksamhet. Vår höge beskyddare 
rentav! Akademien är den gröna sektorns mötesplats. Den 
utlysta tjänsten som akademisekreterare är synnerligen 
betydelsefull för vår bransch. Akademien är viktig för att 
hålla kunskapens fana högt och motverka den faktaresis-
tens som alltmer kommit att prägla samhällsdebatten. Inte 
minst behövs KSLA för att visa på de areella näringarnas  
stora betydelse. 

I SKOGSHISTORISKA SäLLSKApET GöR VI vad vi kan för att 
med de medel vi förfogar över göra skogshistorien tydlig. 
I den breda remissen inför ett nationellt skogsprogram 
tryckte vi bland annat på behovet av att göra skogshistoria 
till ett obligatoriskt ämne i all skoglig utbildning. Vi pekade 
också på det faktum att skogslandet Sverige fortfarande 
saknar ett nationellt skogsmuseum.    

SäLLSKApET HAR FöR NäRVARANDE cirka 1 300 medlemmar. 
Det är glädjande att notera att vi sakta men säkert blir fler. 
Ställt i relation till att det finns 330 000 privata skogsägare 
i landet så vore det väl märkligt om vi inte skulle kunna 
bli rejält många fler medlemmar. Och därmed också bli en 
starkare röst i skogsdebatten. Det behövs! I skogshistorien 
finns svaren på många av de frågor som idag diskuteras.

TäNK DIG NU ATT DU SOM MEDLEM – ja, just du – under 
2017 åtar dig att rekrytera en ny medlem till Skogshisto-
riska Sällskapet. Det är ingen omöjlig uppgift. Då skulle vi 
kunna bli fler än 2 000. Det skulle innebära ett lite annat 
styrkeförhållande i debatten. Inte minst också bättre eko-
nomiska möjligheter att ytterligare utveckla tidningen och 
årsskriften. Spännande, eller hur? Antar du utmaningen?

OcH pÅ TAL OM ÅRSSKRIFT så kan jag utlova mycket  
intressant läsning. För att nämna något så tror jag att du 
kommer fascineras av berättelserna om flottning och hur 
det gick till när avvittringen och storskiftena genomfördes i 
slutet av 1800-talet.  

TAcK FöR ALLA TREVLIGA KONTAKTER UNDER ÅRET.  
Med tillönskan om ett Gott Nytt År!

Antar du  
utmaningen?

   Tar vara på kunskaper om skogens historia som finns hos skogs- 
  ägare och de som har – eller har haft – sin verksamhet i skogen.

  Visar på skogens betydelse i historien och hur man kan dra  
  lärdom av tidigare erfarenheter.

  Lyfter fram de kulturhistoriska värdena i skogen och arbetar  
  för att lämningar från tidigare brukande bevaras och sköts.

  Stimulerar skogshistorisk forskning.
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031-335 66 31, 070-683 61 19  
hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se
Erik Valinger, vice ordförande  
090-786 83 35, 0730-66 99 83, erik.valinger@slu.se
christer Sundquist, sekreterare  
0240-127 56, 070-635 00 63, christer.sundquist@telia.com 
bengt Stenerås, kassör, Tullportagatan 9, 532 30 Skara,  
0511-167 88, 070-391 67 88, bengt.steneras@swipnet.se
Lars Klingström, redaktör  
070-523 51 70, lars@klingstrom.net 
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Välkommen som medlem!
Som medlem får du tidningen Skogshistoriska Tidender fyra gånger  

per år samt årsskriften i slutet av året. Du kan också delta i de aktiviteter  

som vi arrangerar på intressanta platser.  

Årsavgift 300 kr (Studerande 100 kr och familjer 400 kr)

Anmäl dig på www.skogshistoria.se eller kontakta Sällskapets kassör 

Bengt Stenerås. Kontaktadress nedan. Du kan också betala årsavgiften 

direkt på pg 480 61 67-5. Ange namn, adress och ”Ny medlem”. 

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet med fasad i obehandlat lärkträ. 



LARS KARDELL TILLHöR den här grup-
pen personer om vilka man säger att 
det knappast behövs någon närmare 

presentation. Under de 40 år han undervisade 
blivande jägmästare blev han ett välkänt och 
aktat namn i hela Skogssverige. Och under de nu 
15 år som har gått sedan pensioneringen har han 
genom den strida strömmen av böcker, skrifter 
och artiklar hållit namnet levande. Men ändå 
anser Skogshistoriska Sällskapet att det är väl  
värt att berätta mer om dess grundare.

VI TAR DET FRÅN böRJAN: Redan som scout i 
hemstaden Linköping väcktes hans intresse för 
naturen. 

– Vi var ett gäng som år 1948 gick med i då 
nybildade Fältbiologerna. Ibland cyklade vi iväg 
till Tåkern för att kika på fåglar. Via en kompis 
pappa fick vi år 1952 nys om ett skogsarbets-
läger som Mo och Domsjö arrangerade. Vi 
nappade och gav oss iväg. Tillsammans med ett 
hundratal andra grabbar bussades vi sedan upp 
till Lycksele där vi på Stöttingfjället sysselsattes 
med ungskogsröjning och barkning av stubbar 
(för att hindra snytbaggar att yngla). Det var 
förmodligen ett billigt sätt för bolaget att få 
jobbet gjort. Men för mig blev det starten för 
ett liv med skog.

HAN KOM IN pÅ SKOGIS ÅR 1959 efter olika  
praktikjobb i skogarna runt Boxholm och 
Ulrika i södra Östergötland. Det var då han 
på allvar lärde känna detta landskap. Till det 
bidrog i hög grad att han också var en flitig 
orienterare. 

– Jag insåg det inte då, men det var de 
sista resterna av 1800-talets landskap som jag 
lärde känna och som jag blev så hemtam med. 
Men samtidigt blåste förändringens vindar för 
fullt. De små torpen tömdes och småbruken 
försvann. Som praktikant var jag med om att 

plantera de övergivna lyckorna med gran. Det 
var en stor verksamhet vid den här tiden. 

Idag är det med ett visst beklagande han ser 
resultatet – men inser samtidigt att det knap-
past fanns något alternativ. 

– Upplevelsemässigt är skogen numera, om 
inte en katastrof, så dock klart sämre än när jag 
var ung. Bättre skogar ur produktionssynpunkt, 
javisst. Men mörkare, tråkigare och ointressanta 
för människor att vistas i. Som när jag och en 
kollega diskuterade en fiktiv bilfärd från Karesu-
ando till Ystad och funderade på om vi någon-
stans skulle passera en skog värd att stanna till 
och gå in i. Förmodligen inte. Se också hur allt 
färre rör sig ute i naturen jämfört med tidigare. 
Det kanske inte bara beror på hur det ser ut i 
skogen, men nog är det en bidragande orsak. 

HAN MINNS OcKSÅ SIN UNGDOMS fullsatta tåg 
från Linköping till Sätravallens skidbackar och 
spår. 

– Det var ett nöje som vem som helst hade 
råd med och jag tänkte senare att när folk börjar 
få det bättre ska också behovet av rekreation 
och upplevelser i naturen öka. Men hej vad jag 
bedrog mig. Utvecklingen har gått – och går –  
i precis motsatt riktning.

Det är en uppfattning som Lars Kardell idag 
delar med många. Men han är en av de få som 
verkligen vet. Som i alla frågor han blir intres-
serad av nöjer han sig inte med att bara ”ha på 
känn” eller ”tycka”. Han skaffar sig handfast 
kunskap. Därför började han räkna och föra 
statistik över hur många människor han mötte 
under sina dagliga promenader i naturmiljö. 

– Jag började 1968 och höll på till 2009. 
Det kan knappast kallas en vetenskaplig studie, 
men statistiken ger tydligt besked om att jag för 
varje år mötte allt färre. Det sista året i snitt ett 
par stycken, ofta ingen alls. Och i tilltagande 
grad äldre personer.

HAN VAR OcKSÅ EN AV DE FöRSTA som försökte 
ta reda vad människor gör, och hur lång tid de 
tillbringar i naturen. Året var 1967, innan be-
greppet miljö blivit allmänt och samtidigt som 
avfolkningen från landsbygden pågick för fullt. 
Vid tre tillfällen fram till 2001 ställde han frå-
gor till besökarna på Bogesundslandet utanför 
Stockholm, och fick på så sätt handfasta belägg 
för hur preferenserna förändrades med tiden.

Bland annat med stöd av sådana här erfaren-
heter men också genom att följa samhällsutveck-
lingen ser han idag med viss pessimism på hur 
relationen människa-skog-natur utvecklats. 

– Både skogen och naturen i mer allmän be-
tydelse, har förvandlats till arenor för allehanda 
andra aktiviteter. Och som kräver speciella 
kläder, speciella skor och speciell utrustning för 
att låta sig utövas. Att uppleva naturen därför att 

den är just natur har blivit alldeles för enkelt. Jag 
är väldigt nyfiken på vart den här utvecklingen 
kommer att leda… 

Han noterar också med sorg att barn inte 
längre leker i skogen. Förr var den en spännande 
plats där barn kunde bygga kojor och ägna sig 
åt allsköns lekar. Idag har den förvandlats till 
en ”farlig” miljö där inga föräldrar med ansvar 
tillåter sin barn att vistas. 

Hans passion för att kvantifiera har genom 
åren tagit sig oändligt många uttryck. Bland 
annat har han mycket grundligt studerat tidigare 
brukningsformer. 

– Jag ville ta reda på hur många dagsverken 
det gick åt att plöja, så och skörda för att produ-
cera ett kilo råg?  Eller för att få fram tillräckligt 
med myrhö för att en ko skulle överleva vintern?

Det senare har han praktiskt låtit flera kullar 

»
TExT OcH FOTO LARS KLINGSTRöM 
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Lars Kardell Skogshistoriska Sällskapets grundare:

Håller igång  
med ständigt  
nya projekt 
produktiv. Vetgirig. Kunnig. Tre ord som ger ett hum om vem 
professor emeritus Lars Kardell är. Med en litteraturlista på 330 
titlar, tre på gång och idéer om mångdubbelt fler uppfyller han 
med råge alla tre epiteten. Plus många fler. Nyligen fyllde han  
80 men har inga som helst tankar på att slå av på takten. 

Favoritplatsen. Här i carolina Redivivas ”tysta” läsesal tillbringar Lars Kardell åtskilliga timmar av sina arbetsveckor. 
– Det är både spännande och skönt att sitta här med en frambeställd bok eller handling och samtidigt förnimma energin  
från de unga studenter som är här av samma skäl som jag. 

forts på nästa uppslag
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1962  Jägmästarexamen. Började undervisa. 
1967  Vikarierande professor skogsskötsel och naturvård.
1973 Professor i miljöanpassat skogsbruk. 
1973  Disputerade på en avhandling om det norrländska  
 tallfröets grobarhet.  
1991 Startade Skogshistoriska Sällskapet med KSLA som tillskyndare.
2001 Slutade vid SLU med pension och blev professor emeritus.
2016 Fyllde 80 år den 1 november. Avsade sig presenter och planerar  
 istället för en resa individuellt med barnen. På förslag står Georgien.  
 ”Där finns ett område på 1 500 meters höjd med idegranar som  
 är mellan 1 000 och 2 000 år gamla som jag är nyfiken på.” 
bor: I villa i Uppsala. 
Familj: Hustrun Anita Stålhammar samt vuxna barn: Två döttrar och en son. 

Genom åren har han mottagit ett stort antal utmärkelser. Bland annat  
från KSLA, Skogsvårdsförbundet, Skogssällskapet och Ekfrämjandet.  
Skogshistoriska Sällskapets örtug fick han 1995 och år 2006 blev han  
hedersdoktor vid Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole i Köpenhamn.  
Högst värderar han Skogshögskolans studentkårs pedagogiska pris som  
han fick 1996. ”Då blev jag faktiskt rörd.”

Förutom de i denna artikel nämnda forskningsområdena har han också  
ägnat sin tid åt bland annat nationalparker, vegetationsstudier, bärstudier, 
svedjebruk, tätortsnära skogsbruk, torvmarksdikning, ljunghedar, friluftsliv  
och skogsskötsel. 

Trevligast – men också arbetsammast – tycker han har varit allt fältarbete. 
– Och på dödsbädden kommer jag att minnas alla de myriader knott som 

kalasat på mig.

studenter prova på. Under fem somrar ägnade 
sig både han och studenterna åt myrslåtter 
allt medan han noga bokförde både skörd och 
tidsåtgång. 

För att få perspektiv på vad industrialise-
ringen har betytt har han på samma sätt stude-
rat den tid och den arbetsinsats som krävdes för 
att tillverka ett kilo myrjärn. 

– Säg att det kostade 2 000 kronor kilot 
– samtidigt som man kunde köpa ett kilo 
maskintillverkad spik för två kronor. Och där 
vi fick fram 500 kg myrhö får man på samma 
areal idag fram den tiodubbla mängden hö på 
en vall. Sådana är proportionerna. Och så ser 
den enorma produktivitetsförbättring ut som 
industrialiseringen medförde inom nästan alla 
områden i samhället. 

Det där med myrslåtter är för övrigt ett av 
de tre projekt som han nu arbetar med. Där ska 
han inte bara belysa det rent praktiska arbetet, 
utan framförallt dess betydelse för människors 
möjlighet att överleva under karga förhållanden. 

– Både Moberg och Salje har fina beskriv-
ningar om villkoren för lantbefolkningen förr, 
men vare sig dessa båda eller knappt någon 
annan heller har skrivit om myrslåtter. 

Det är kanske lite onödigt att i en sådan här 
porträtterande artikel påpeka att Lars Kardell 
är en läsande person. Flitigt läsande. Och lika 
flitigt skrivande. 

– Jo, mina arbetsdagar består av ungefär 
lika delar läsning och skrivning. Plus en tim-
mes promenad, oftast in till Carolina Rediviva 
(universitetsbiblioteket i centrala Uppsala). Pro-
menaden är oerhört viktig för att rensa hjärnan. 

LARS KARDELLS FöRFATTANDE OcH skrivande 
skulle vara värt ett eget kapitel. Problemet är 
bara att det skulle bli väldigt långt. Som framgår 
av ingressen omfattar litteraturlistan cirka 330 
titlar: Böcker, småskrifter och vetenskapliga 
artiklar. Bakom alla ligger omfattande arbeten 
med att söka fakta i arkiven och i litteraturen. 
Dessutom har utläggning och revision av försök 
varit omfattande. Till detta kommer hans 
strävan att alltid besöka de platser och områden 
han beskriver. 

– Det går inte att skriva om något man inte 
har upplevt. Jag måste skapa ett förhållande, en 
relation, till landskapet. För snart trettio år sedan 
blev jag ombedd att skriva om skogen i Lima. 
Det är en del av Sverige som jag dittills bara be-
sökt flyktigt. Det gjorde att jag kom att tillbringa 
nästan lika mycket tid ute i Västerdalarnas fasci-
nerande natur som i arkiven i Falun. Ingenting 
kan ersätta upplevelserna på plats när man ska 
sammanfatta ett historiskt skeende i skrift. 

MEN NUMERA TAR HAN FöRSTÅS också del av den 
rikhaltiga information som finns på nätet. 

– Det har underlättat enormt. Jag är också 
avundsjuk på dagens forskare som har tillgång 

till fjärranalysmetoder och teknisk utrustning 
som för bara några årtionden sedan skulle ha 
framstått som utopiska. Där vi klarade att göra 
tre kväveanalyser i veckan, kan man idag köra 
hundra per dag.  

Idag skriver han på dator. Men sin minst 
sagt omfattande korrespondens (halva Skogssve-
rige) sköter han med skrivmaskin. 

– Det är väl en vana, jag tycker det är en 
annan känsla att skriva på maskin. Kraven är 
högre, man måste formulera sig i tanken innan 
man trycker ner tangenterna. Några av mina 
kontakter skriver fortfarande handskrivna brev. 
Det gillar jag. 

I LARS KARDELLS RIKHALTIGA pRODUKTION 
finns också ett antal omfångsrika böcker. Den, 
eller snarare de, mest omfångsrika är de båda 
tegelstenarna Svenskarna och skogen, del 1 och 
del 2, som idag är standardverket om Sveriges 
skogshistoria. 

Han började skrivandet i slutet av 1990-ta-
let. Då hade han samlat på sig så mycket skogs-
historiskt material att det borde räcka för en 
bok, tänkte han. Maria Norrfalk på Skogsstyrel-
sen nappade och sedan han väl börjat skriva så 

växte projektet och blev mer omfattande än vad 
han tänkt sig. Efter fem år, år 2004, kom andra 
delen ut. 

– Men förstås sysslade jag med annat också 
under den här tiden. Både undervisning och 
forskning. Jag hade ju mina försöksytor att 
se till och kunde ju inte hålla mig inne under 
vegetationsperioden... 

Lars Kardell är förmodligen den skogsfors-
kare som har lagt ut flest skogliga försöksytor 
av alla, omkring 500. De är spridda över en 
stor del av södra och mellersta Sverige, med en 
koncentration kring gårdarna Tagel i Krono-
bergs län och Ekenäs i Sörmland. Båda tillhör 
stiftelser och är genom donationer anslagna till 
skoglig forskning. 

– Jo, jag har nog tillbringat år av mitt liv 
på Tagel och Ekenäs, säger han. Det har varit 
oerhört intressant att inte bara få ”härja fritt” i 
skogarna med försöken, utan också tränga på 
djupet i egendomarnas intressanta historia. 

Förstås har det blivit böcker om dem. I Ta-
gels fall en hel drös med ytterligare en på gång.

LARS KARDELL ÅTERKOMMER FLERA GÅNGER 
under intervjun till hur viktigt det är för den 
som brukar ett stycke skog att också känna till 
dess historia. 

– Det är en trygghetsfaktor. Man kan inte 
förstå skogen om man inte vet varför den ser 
ut som den gör och hur den tidigare har skötts. 
Tyvärr är det idag ett försummat område – både 
i den skogliga utbildningen och följaktligen 
också inom det praktiska skogsbruket. 

Det här är ingen färsk insikt som han har 
fått. Det var bland annat av just det skälet han 
tog initiativ till att bilda Skogshistoriska Sällska-
pet för 26 år sedan. 

– Det var sedan jag blivit invald i KSLA, 
Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, år 
1983 som jag så småningom hamnade i en 
grupp som skulle diskutera skogshistoria. Det 
var mycket prat och väldigt lite ”verkstad”. Min 
vision var att skapa något som skulle samla 
många. Jobba tillsammans med att ta fram 
fakta och levandegöra en bit av skogshistorien. 

Det kanske låter märkligt, men den förebild jag såg 
framför mig var Sionförsamlingen i Linköping. Man 
hade just köpt Bjärka-Säby slott och arbetade med 
liv och lust och helt ideellt med renovering. Jag an-
såg att också ett skogshistoriskt sällskap skulle kunna 
jobba så: Olika lokalgrupper som tog sig an ”sin” 
historia, träffades, jobbade praktiskt och skrev ner 
vad de fann. Nu blev det inte så men under de första 
åren slet jag för att förverkliga den här visionen. 
Ägnade så mycket tid åt Skogshistoriska Sällskapet 
att det nästan höll på att krascha mitt äktenskap. 

LARS KARDELL äR ALLTSÅ öSTGöTE. Som sådan är 
han också fäst vid det östgötska (uttalas öschötska) 
idiomet, men talar efter många år i förskingringen 
en vårdad, men omisskännligt äkta variant. 

– Jag har alltid känt en dragning till min hem-
stad Linköping, men insett att det är en omöjlighet 
att flytta dit. En torpstuga på Omberg med utsikt 
över kulturlandskapet och Tåkern dyker också ofta 
upp i mitt sinne. Farfar och farmor bodde på andra 
sidan sjön innan de flyttade till Vadstena där jag 
kom att tillbringa mycken tid i min barn- och ung-
domstid. Dit känner jag också ett sug ibland. 

Och även om han har åstadkommit mycket 
under de nu snart 55 år han varit verksam så står 
fortfarande många projekt på hans lista: Till att börja 
med de tre böckerna: En om Tagel, en om myrslåtter 
och en om frostförande myrar. 

MEN HAN SKULLE OcKSÅ VILJA ta sig an den 
svenska flottan ur skogligt perspektiv: ”Tänk att på 
1600-talet transportera jättelika ekstockar från det 
inre av Småland till Karlskrona. För att inte tala om 
flottningen av ektimmer över Vättern och via den 
nya Göta kanal till Slätbaken och vidare efter kusten 
ner till Blekinge.” 

Eller de unga jägmästare som på 1800-talet 
hamnade i norrländska obygder och ibland drog till 
kuststäderna och borgarnas baler där de hämtade 
sina fruar. ”Det var som ett tjäderspel och går säkert 
att se spåren av än idag.”

Eller en hyllning till skogsarbetarna: ”Jag minns 
hedersmannen Justus som lärde mig ”svansa” under 
praktiktiden i Boxholm. För honom och alla andra 
skogsarbetare jag kommit i kontakt med känner jag 
stor respekt.

Eller konsten i skogen. ”Och musiken, den 
vemodiga folkmusiken som sprungit ur de stora 
skogarna.” 

Eller…
Nej, någon brist idéer har han inte, Lars Kardell. 

Han lär nog fortsätta fylla sina arbetsdagar med 
arbete. Som oftast börjar i det som andra kallar 
”svinottan”. 

– Att arbeta är ju att leva, säger han. Jag be-
undrar Lill-Babs, hon är bara två år yngre än jag, 
men tycks köra på som hon gjort sedan mitten av 
1950-talet. Både hon och jag är förstås gynnade 
av att ha stimulerande uppgifter, men att slå av på 
takten tror jag inte någon människa mår bra av.  
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Lars Kardell i korthet
Lars Kardells Svenskarna och skogen har blivit 
standardverket om svensk skogshistoria. 

Lars Kardell har lagt ut omkring 500 skogliga försök 
under åren. Många av dem finns på de stiftelseägda 
gårdarna Tagel i södra Småland (t.v.) och Ekenäs i 
Sörmland vars marker genom donationer disponeras av 
SLU. I ett antal böcker har Lars Kardell inte bara skrivit 
om försöksresultaten utan också tecknat gårdarnas 
intressanta historia.  
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DRyGT 30 pERSONER ANMäLDE intresse 
för resan vilket är ett minimum för att 
genomföra den. Maxantalet är 45, så 

än så länge finns det plats för fler att ta del  av 
USA:s skogshistoria, de gigantiska träden och 
allt annat spännande i den här delen av världen. 
Det finns också möjlighet att förlänga resan 
med 6 dagar till Vancouver och Vancouver 
Island i Kanada. 

Från Seattle till San Francisco
Resans USA-del genomförs i gemensam buss 
under 13 dagar med start i Seattle i staten 
Washington, vidare ner genom Oregon till San 
Francisco i Kalifornien. Det är en resa genom 
tre delstater och tre olika skogsekosystem med 
gigantiska träd: Douglasgran och Redwood efter 
kusten och Sequoia i Sierra Nevada. Träden kan 
bli upp till 3 500 år gamla, 120 meter höga, 12 
meter i diameter och över 35 meter i omkrets. 
Även Sitkagranen, som är närmast släkt med vår 
gran kan bli upp mot 4–5 meter i diameter. 

Kanada och Vancouver Island
De som väljer att även följa med till Kanada, 
kommer under sex dagar bland annat att få se ett 
fungerande ångsågverk och en renoverad ”steam-
donkey”, en ångdriven vinsch som användes för 
att dra fram virke i brant terräng. Ett besök i Ca-
thedral grove, den häftigaste douglasgranskogen 
på Vancouver Island, ingår också. Under en valfri 
dag kan man välja mellan valskådning, laxfiske 
eller båtresa till ett avlägset indianreservat för att 
uppleva laxfiskande grizzlybjörnar. Vi hoppas 
också få se både delfiner och andra valar. 

Svensk skogshistoria
Deltagarna kommer att upptäcka att svensk 

skogshistoria inte bara är begränsad till Sverige. 
Några av de tidigaste pionjärerna i USA:s 
skogsbruk var svenskar och kom med den stora 
vågen av invandrare. Det utvecklades till och 
med svenska kolonier, bland andra sågverksko-
lonin i Preston i Washington och huggarlägret 
Swedetown i Oregon. Svenskarna, tillsammans 

med norrmän och finnar, var erkänt duktiga 
och hade lätt för att få jobb i skogarna. Samti-
digt fanns det också de vars drömmar grusades. 
Många dog unga och utan att ha skapat sig den 
framtid de hade hoppats på.

Inte bara skog och skogshistoria
– Utöver de skogligt inriktade upplevelserna 
ingår också mer allmänna besöksmål under 
resan, säger reseledaren Jan Hedberg, Skogsre-
sor. Vi kommer också att besöka människor på 
landsbygden och ta del av deras vardag. Förstås 
blir det även tillfällen till shopping.  

– Men, understryker han, tonvikten ligger 
på skog och skogshistoria. Vi ska verkligen 
uppleva barrskogarna i den här delen av världen 
med alla våra sinnen. Och få höra mer om den 
intensiva period då västra Nordamerikas skogar 
närmast var en motsvarighet till guldruschens 
Klondike och Alaska.  
Text: Hans-Jöran Hildingsson
Bilder: Skogsresor

»

Upplev västra  
Nordamerikas  
skogar och  
skogshistoria

Nu är det helt klart!  
Den resa till USA (och Kanada)  
som aviserades i förra numret av  
Tidender kommer att genomföras. 
Den 8 september 2017 bär det av. 

Skogshistoriska Sällskapets USA/Kanadaresa hösten 2017:

USA 13 dagar
8–21 september 2017
Avresa:  
Arlanda fredag 8 september

Hemkomst:  
Arlanda torsdag 21 september

preliminärt pris: 31 850 kr + flyg-
skatt (för närvarande 2 669 kr.)

Tilläggsresa till  
Kanada 6 dagar
20–27 september 2017
Avresa:  
Vancouver onsdag 20 september

Hemkomst:  
Arlanda onsdag 27 september

preliminärt pris: 9 800 kr + flyg- 
skatt (för närvarande 523 kr) +  
kostnad för aktivitet den valfria 
dagen.

Mer information på webben
pÅ SKOGSHISTORISKA SäLLSKApETS wEbbSIDA finns ett detaljerat program över resan  
till USA och förlängningsresan till Kanada. www.skogshistoria.se 
pROGRAMMET FINNS OcKSÅ HOS researrangören, Skogsresor. Där finns också infor- 
mation och bilder från tidigare resor i denna del av världen. www.skogsresor.se

Anmälan
SENASTE ANMäLNINGSDATUM är 1 februari 2017. Deltagarantalet är begränsat till  
45 personer och det finns redan drygt 30 intresseanmälningar. Först till kvarn…
DEFINITIV ANMäLAN GöRS SKRIFTLIGT på blankett som går att ladda ned på  
Skogsresors hemsida. www.skogsresor.se 
bLANKETTEN KAN OcKSÅ bESTäLLAS från Hans-Jöran Hildingsson eller Jan Hedberg.  
Kontaktadresser nedan. De som redan gjort en intresseanmälan kommer att få det  
tryckta programmet och blanketten sig tillsända för ifyllande.

DEFINITIV ANMäLAN INNEbäR: 

– att blanketten har skickats in tillsammans med en  
   fotostatkopia på pass före den 1 februari 2017.
– att anmälningsavgiften på 2 500 kr per person  
   satts in på Skogsresors bankgiro 5251-4908.

Frågor om resan och anmälan till:
Jan Hedberg, 0706-71 72 22, jan@skogsresor.se  
eller Hans-Jöran Hildingsson, 0730-70 10 87,  
hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se 

Möjlighet
Förläng resan för egna  

strövtåg före eller efter det  

ordinarie programmet. 

Tala med reseledaren  

Jan Hedberg.
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DET VAR DEN HäR KOMbINATIO-

NEN som fick driftiga människor 
att se möjligheterna med de nya 

förutsättningarna. En av dem var ”indu-
strikungen” i Gävle, Per Murén. En annan 
var lantmätaren Georg de Laval, styresman 
för storskiftet i Dalarna. Det var han som 
hade bäst kunskaper om de enorma natur-
tillgångar som hade gjorts tillgängliga.  

Men det var den tekniska utvecklingen  
som gjorde att insikterna kunde förverk- 
ligas i praktisk handling. 

SÅ HäR SÅG FöRUTSäTTNINGARNA UT: 
Fram till början av 1800-talet tillhörde  
merparten av övre Dalarnas skogar kronan, 
det vill säga staten. Bönderna i byarna 
kunde utnyttja dem för husbehov, hämta 

ved och byggnadsmaterial och 
släppa sina kreatur på bete i dem. 
Genom generationer av arvsskiften 
var deras odlingsmark fragmenterad 
och produktiviteten mycket låg. 
På grund av detta olyckliga läge 
för jordbruket levde befolkningen 
i stor fattigdom. År 1802 fattade 
regeringen därför beslut om att ett 
storskifte måtte genomföras och de 
stora kronoskogarna samtidigt skulle 
tilldelas byarnas fastigheter. Det var 
således genom storskiftet som bön-
derna blev skogsägare. Dock dröjde 
det till 1840-talet innan Bergslagets 
och järnbrukens tidigare ensamrätt 
att ta virke ur skogarna upphävdes 
och det uppstod en marknad för 
både virke – och skogsmark.

Storskiftet inleddes i Nås socken 
år 1803 och avslutades inte förrän 
drygt 90 år senare i Särna och Idre. 
Men redan innan den så kallade 
åbodelningen inom en by hunnit 
genomföras kunde andelar i av byns 
skogstilldelning säljas. För fattiga 
bönder måste det som skedde under 
den här tiden ha framstått som en 
skänk från ovan. De skogar de i 
alla tider nyttjat till husbehov fick 
nu också ett ekonomiskt värde. 
Det säger sig självt att de saknade 
möjlighet att bedöma hur stort detta 
värde var. 

Det insåg däremot den tidens 
industriella och finansiella elit, 
köpmännen och industriidkarna i 
Gävle. De hade noterat den starkt 
växande efterfrågan på sågade trä-
varor. Förstås hade de också insett 
potentialerna med ångan som gjorde 
det möjligt  att lokalisera sågar också 
till platser där det saknades vatten-
kraft. Sveriges första ångsåg hade 
startats vid Tunadal i Medelpad år 
1849. Drömmen för Gävlefolket var 
att etablera en liknande anläggning 
i trakten av sin hemstad – och ta del 
av de exportintäkter som hägrade.   

MEN DET FANNS ETT pRObLEM. Ett 
stort sådant. Dalälven, från sjön 
Runn vid Falun, och österut till 
kusten var vid den tiden omöjlig 
att flotta timmer på. Dels på grund 
av de många sjöarna, dels därför att 
flottningsinstallationer förbi fallen 
i Älvkarleby skulle spoliera det 
inkomstbringande laxfisket där.

Däremot fanns det goda möj-

ligheter att flotta timmer till Runn på 
Dalälven. Bara en bit uppströms flyter 
Västerdalälven och Österdalälven.   
Via dem hade timmer från landskapets 
västra och norra delar flottats i år-
hundraden till gruvan i Falun. Och via 
Svärdsjöån som rinner ut i Runn skulle 
timmer kunna flottas från nordöstra 
Dalarna. Det framstod därmed som  
om en ångsåg lokaliserad invid Runn 
var ett idealt läge vad gäller virkesför-
sörjning. Men samtidigt omöjligt. Det 
saknades ju möjligheter att på den tiden 
landvägen transportera sågade trävaror 
vidare till Gävle. 

DETTA pREDIKAMENT FIcK DOcK sin  
lösning i form av den tekniska utveck-
lingen. Vid den här tiden, strax före 
1850, hade ett nytt transportmedel 
börjat tala om sig: Järnväg. 

Redan på 1830-talet hade järn-
vägar anlagts i såväl England som i  
flera länder på kontinenten. I det 
glest befolkade Sverige med sina långa 
avstånd gick det trögare. Men vid  
mitten av 1800-talet sjöd hela Sverige 
av järnvägsplaner. 

Till dem som också insåg möj-
ligheterna med järnvägar hörde inte 
oväntat de köpmän och industriidkare 
från Gävle, som med Per Murén som 
drivande, också kastade lystna blickar 
på de skogar som gjorts tillgängliga 
genom storskiftet. 

De var tidigt ute. Redan år 1851 
ansökte de om statligt lån för att bygga 
en järnväg mellan Gävle och Falun. 
Det var fem år innan några ”riktiga” 
järnvägar ännu hade anlagts i Sverige. 
Deras nit understöddes av att en sådan 
transportförbindelse också välkomnades 
av både järnbruken i området och av 
gruvan i Falun.  

Den nya banan började byggas år 
1855. Fyra år senare rullade det första 
tåget mellan Falun och Gävle. Med sina 
91 kilometer förfogade det nybildade  
Gefle-Dahla Jernvegsaktiebolag över 
landets då längsta sammanhängande 
järnväg. 

pARALLELLT MED JäRNVäGSpLANERNA 
framskred också projektet med en 
ångsåg vid Runn. Ansvarig för markan-
skaffningen var lantmätaren Georg de 
Laval. Han förvärvade år 1854 mark 
vid Korsnäs, strax utanför Falun, just 
där Svärdsjöån flyter ut i Runn. I mars 
1855 bildades så Korsnäs Sågverksak-

tiebolag med säte i Stora Kopparbergs 
socken.

Också arbetet med den tredje 
förutsättningen för den nya ångsågen – 
inköpen av avverkningsrätter – pågick 
parallellt. Med de kunskaper om Dala-
skogarna som Georg de Laval förvärvat 
som ansvarig för storskiftet, var han rätt 
man för uppgiften. De första köpen 
gjordes 1854 och omfattade 15 000 
tunnland i Järna socken och 35 000 
tunnland på Sollerön. 

I DEcEMbER 1855 bESTäLLDES ång-
maskiner och utrustning till det nya 
sågverket i Korsnäs. Konstmästaren 
Håkan Steffansson vid Falu gruva 
ritade byggnaderna. År 1858 kom man 
igång med sågningen. Ett år senare stod 
järnvägen till Gävle klar. Etableringen 
flöt således som man säger idag, klapp-
klapp-klapp. 

Att den här industrietableringen 
kunde ske så snabbt har att göra med 
flera viktiga och samverkande faktorer: 
Storskiftet som frigjorde dittills så gott 
som helt outnyttjade skogar. Den brant 
ökande efterfrågan på virke från övriga 
Europa. Den tekniska utvecklingen 
med ångteknik och järnvägsbyggande. 
Slutligen och inte minst, driftiga män-
niskor med förmåga att inse vad som 
var på gång och som hade kraft  
att omsätta insikterna i handling. 

»

Fram emot mitten av 1800-talet hade avvittringen och storskiftet nått en stor del av 
Dalarnas socknar. Stora arealer kronoskog som tidigare setts som ekonomiskt värdelösa 
blev nu bondeägda. Samtidigt nådde ”timmerfronten” Sverige i form av en drastiskt 
ökad efterfrågan på trävaror från övriga Europa.   

Storskifte och ny  
teknik kickade igång  
Dalarnas skogsindustri 

Lantmätaren Georg  
de Laval var en  
nyckelperson genom 
sina goda kunskaper  
om skogarna i norra  
och västra Dalarna.  

”Industrikungen”  
i Gävle, per Murén,  
var pådrivande för att  
få både industrin och 
järnvägen till stånd.   

Korsnäsbolagets första ångsåg låg på en udde i sjön Runn. Observera ångloket tillhörigt Gefle-Dahla Jernveg,  
som stånkar fram i förgrunden. Oljemålningen utförd av S. Albert Blombergsson på I860-talet, tillhör Korsnäs Aktiebolag.

TExT LARS KLINGSTRöM
Artikeln är en sammanfattning 
av inledningen till den presenta-
tion som Hans Troedsson, tidigare 
utvecklingschef vid StoraEnso 
Skog, gjorde vid Skogshistoriska 
Sällskapets exkursion i Kvarnsve-
den i september. I nästa års 
årsskrift hoppas vi kunna berätta 
mer om industriklustret Gävle-
Dala och dess fortsatta utveck-
ling. Och kanske också om andra 
industriinitiativ vid samma tid.  
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ROVANIEMI DRAbbADES SVÅRT under 
andra världskrigets slutskede, då tys-
karna brände ner nästan hela staden. 

Idag är minnena starka från den mörka tiden, 
men staden har rest sig. Sedan 1979 finns 
här Lapplands universitet. Skogarna i finska 
Lappland är av tradition viktiga för framför allt 
skogsbruket, men också för renskötseln. Julgub-
ben, det vill säga jultomten, ”bor” som bekant 
i Rovaniemi och lockar varje år – oavsett årstid 
–  hundratusentals besökare till staden.  

Konferensen ägde rum i månadsskiftet 
augusti-september. Våra kolleger i det finska 
skogshistoriska sällskapet och på skogsmuseet i 
Lusto bjöd på ett mycket intressant program. 

UTGÅNGSpUNKTEN FöR KONFERENSEN var 
vetenskapscentret Pilke, där också statliga Forst-
styrelsen, har sina lokaler. Pilke, som betyder 
kluvet vedträ, är en spännande byggnad i djärv 
finsk design som också inrymmer utställnings-
lokaler. Huset stod klart 2011 och är byggt helt 
i trä. Detta ligger naturligtvis helt rätt till för 
Forststyrelsen. Man kan inte låta bli att fundera 
över varför vi i Sverige har så svårt att mani-
festera träets möjligheter på samma sätt. 

Forststyrelsen arbetar för att väcka intresse 
och sprida kunskap om skogens alla värden. 
Därför bidrar de också till Pilkes veten-
skapscenter och dess interaktiva utställning 
med spännande upplevelser för alla åldrar. 

Vetenskapscentrets chef,  Heikki Hepoaho 
berättade att man genom utställningen har 
möjlighet att studera skogen med alla sina 

sinnen och från många olika vinklar. Konfe-
rensdeltagarna mötte onekligen inspiratörer, 
snarare än guider, vilket också är syftet med den 
utåtriktade verksamheten i Pilke.

Forststyrelsen, förvaltar både statens skogar, 
12 miljoner hektar och Finlands 37 national-
parker och 19 naturreservat på statlig mark. 
Man bedriver också affärsverksamhet och 
levererar virke till skogsindustrin. 

REGIONDIREKTöR KII KORHONEN bERäTTADE om 
både problem och möjligheter kring nyttjandet 
av skogsmarken i Lappland, där det på samma 
arealer bedrivs skogsbruk, renskötsel och turism. 
Konferensdeltagarna fick också höra om – och 

sedan se – krigsminnen i skogen. De ses idag 
som en självklar del av Finlands kulturarv och 
vårdas, om än de inte alltid är skyddade av lagen. 

Som ofta vid dessa nordiska konferenser 
handlar programpunkterna om såväl dåtid som 
nutid och framtid. I Kemijärvi, nio mil öster om 
Rovaniemi, guidades vi runt på Lappi Timber i 
världens för närvarande snabbaste sågverk med en 
sågningshastighet på drygt 200 meter per minut. 

TRADITIONSENLIGT  äGNADES EN DAG ÅT före-
läsningar. Årets tema var Brytningsskeden i synen 
på våra skogar. Från Sverige medverkade Hanna 
Lundmark, jägmästare och doktorand på SLU 
i Umeå. Hon avlivade effektivt myten om att 

DET VAR UNDER 1950- OcH 1960-TALEN som den 
här ”goda triangeln” växte fram och gjorde 
Sverige världsledande i skogsteknisk utveckling. 

Men mekaniseringen av skogsbruket hade 
också baksidor. Olycksfallen bland skogsarbe-
tarna ökade, de stora kalhyggena och mark-
skadorna vållade debatt, breda stickvägar och 
stamskador i gallringsskogen ifrågasattes. 

UNDER SLUTET AV 1970-TALET och på 1980-talet 
kom mer anpassade tekniska lösningar och 
en lämpligare arbetsorganisation vilket höjde 
kvaliteten inom de flesta av problemområdena. 

Finanskrisen i början av 1990-talet och 
den ökande globaliseringen bidrog till att allt 
fler uppgifter i skogsbruket kom att tas över av 
entreprenörer. Det var något av en revolution 
och gjorde att skogsföretagens kostnader för 
drivning, skogsvård och administration mins-
kade drastiskt. 

EFFEKTERNA AV DESSA FöRäNDRINGAR stod 
sig till mitten av 00-talet. Produktivitetsut-
vecklingen stannade då av och kostnaderna 
började stiga. Det tog ett tag innan insikterna 
om problemen och deras orsaker blev tydliga. 
Industriskogsbruket hade räknat med att 
entreprenörerna skulle bli tillräckligt starka för 
att själva driva teknikutvecklingen – men så 
blev det inte.  

Vid teknikseminariet hösten 2014 diskute-
rades denna fråga. Forskarna konstaterade att 
den goda utvecklingstriangeln hade fallit sön-
der. Men kunde den kanske byggas upp igen? 

SEDAN DESS HAR FLERA pROJEKT inom teknik 
och organisation kommit igång. Det är dessa 
jag nu redogör för i en färsk SLU-rapport. 
Jag har också lagt till egna förslag om hur 
samverkan och nätverkande kan bidra positivt 
i dagens starkt fragmenterade entreprenad-
skogsbruk. Ett är att skogsentreprenörer 
skapar regionala nätverk inriktade på drivning, 
skogsvård, vägar och planering. Möjligheterna 
för effektiviseringar är stora. Tillsammans med 
maskinleverantörerna kan sådana nätverk bli 
motorer i arbetet för att skapa nya skogsteknis-
ka system. Skogstekniska klustret i Västerbot-
ten är en bra förebild. 

SLU-RAppORTEN, nr 16/2016 finns på  
www.slu.se/sbt

»

Skogshistoriska Sällskapets  
och Skogforsks seminarium  
om skogsteknisk innovation  
hösten 2014 blev ett avstamp  
för att åter bygga upp den  
tidigare så framgångsrika  
utvecklingstriangeln maskin- 
tillverkare-brukare-forskare. 

Tänkvärda  
 upplevelser  
i finska  
Lappland  

trakthyggesbruket infördes med Domän-
verkets berömda cirkulär 1 år 1950. 

–  Trakthyggesbruket var vanligt redan 
i början av seklet, även om det senare kom 
i skymundan innan det väcktes till liv igen 
vid mitten av 1900-talet. 

FINLANDS bIDRAG presenterades av fors-
karen Mervi Löfgren som berättade om 
forstmästaren A. E. Järvinen och hans 
författarskap från tiden för andra världs-
kriget och därefter. Järvinen som brukar 
kallas ”Finlands Ernest Hemingway”, hade 
ett ambivalent förhållande till skogen. Han 
såg den som den viktigaste naturresursen, 

samtidigt som han ansåg att skogarna skulle 
erbjuda orörda upplevelser. 

Jägmästare Helle Serup, från Dansk 
Jagd- og skovbrukmuseum beskrev varför 
det 1942 kom att bli Nordens första skogs-
museum. Med vemod berättade hon också 
om det regionalpolitiska beslutet flytta 
museet från Själland till norra Jylland och 
där slås samman med lantbruksmuseet. 

Under konferensen upplevde vi denna 
gemensamma historia, starka band och  
liknande utmaningar samtidigt som det 
blev väldigt tydligt att vi i Sverige inte  
har samma levande krigshistoria att för-
hålla oss till.   

Nytändning  
för skogsteknisk  
utveckling

Nordisk Skogshistorisk Konferens 
Representanter för skogsmuseer och skogshistoriska säll- 
skap i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island möts  
och utbyter erfarenheter ur respektive lands perspektiv.  
Konferensen är öppen för alla som är intresserade av  
skog, kultur och historia. Den har länge varit årlig. Nu  
togs beslutades att den fortsättningsvis ska genomföras  
vartannat år och under två dagar, exklusive resdagar. 

Nordisk skogshistorisk konferens  
har arrangerats av skogshistoriska säll- 
skap och skogsmuseer i drygt tjugo år.  
I år inbjöd värdlandet Finland  
de övriga nordiska länderna till  
Rovaniemi i finska Lappland tolv  
mil nordost om Haparanda. 

TExT: IRéNE GUSTAFSON 

AV: bENGT AGER

Konferensens nav var pilke, en träbyggnad i djärv finsk design där statliga Forsstyrelsen 
är inrymd. Pilke inrymmer också ett vetenskapscenter och en interaktiv utställning på  
tema skog med spännande upplevelser för alla åldrar. Foto: Hans-Jöran Hildingsson.

på kyrkogården i Rovaniemi vilar hjältar som stupade i samband med andra världs- 
kriget. På bilden syns Reeta Karhunkorva och Leena Paaskoski från Lusto museum  
samt Helle Serup från Dansk jagt- og skovbrugsmuseum. Foto: Iréne Gustafson.

Nordisk Skogshistorisk Konferens 2016
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DET VAR OcKSÅ HäR, i dess norra 
del, som Kungliga Svenska Lant-
bruksakademien etablerades 1813 

under ledning av mönsterjordbrukaren 
Abraham Niclas Edelcrantz. Han startade det 
så kallade experimentalfältet för växtföräd-
ling och utprovning av nya jordbruksverktyg. 
Bland annat anlades också ett arboretum 
med främmande trädslag. Experimentalfältet 
kan sägas vara föregångare till lantbrukshög-
skolorna i Alnarp och Ultuna och är således 
grunden för dagens SLU, Sveriges lantbruks-
universitet. 

DJURGÅRDENS URSpRUNGLIGA ROLL som 
kunglig jaktpark kom med tiden allt mer  
i skymundan. Det inhägnade området redu-
cerades till det som idag utgör stadsdelen 
Hjorthagen. År 1890 flyttades hjortarna över 
till Gripsholms slott där ett nytt Hjorthagen 
skapats. Där lever deras ättlingar kvar än 
idag, i vad som är Sveriges enda kungliga 
hjorthägn. 

Under den exkursion som Skogshistoriska 
Sällskapet arrangerade den 4 oktober fick 
deltagarna höra om just detta. Inte minst också 
om Israel af Ström, den svenska skogshushåll-
ningens fader, som han ofta brukar kallas. 

ISRAEL AF STRöM VAR en hän- 
given jägare som under en  
period på 1800-talet var  
ordförande i Jägarför- 
bundet. Han författade  
en jaktstadga 1807 och  
inrättade förbud mot  
hjortjakt under åren  
1808–1818. Han star- 
tade en skoglig utbild- 
ning i sitt hem 1820  
varefter han var med och  
inrättade Skogsinstitutet  
1828. Detta blev senare  
Skogshögskolan, som idag är  
en del av SLU. Hans skogliga  
engagemang gjorde att han skrev boken 
”Förslag till en förbättrad skogshushållning  
i Sverige” 1822. Förmodligen var den 
grunden till hans lärobok i skogshushållning 
som gavs ut 1830. I sin utbildning förmed-
lade han främst tyska idéer,  inte minst om 
fördelarna med trakthyggesbruk.  

Israel af Ström var också styresman i Ek-
planteringsstyrelsen, som 1831 försåg plante-
ringen av ekar på Visingsö med över 45 000 

ekplantor från Djurgården. År 1838 valdes 
han in i Kungliga Vetenskapsakademien. 

DEN LUNcH SOM SERVERADES under dagen är 
värd ett särskilt omnämnande. Den bestod 

av en nykomponerad  
Djurgårdstallrik, bestående av 

lokalproducerat kött från vit-
kindad gås, rådjur och får – 

samtliga tillhörande faunan 
på Djurgården. Gässen  
och rådjuren måste hållas  
i schack genom skyddsjakt 
för att inte bli för talrika 
och hindra återväxten i 
skogen eller alltför mycket 
störa friluftslivet. 

Det finns också ”begrav-
ningsplatser” för avverkade 

träd på Djurgården. De har 
skapats för att gynna föryng- 

ringen av de många arter av in-
sekter och svampar som är beroende  

av just ek för sin fortlevnad. 
Flera av Djurgårdens jätteekar är många 

hundra år gamla. Exkursionen avslutades 
vid en av dem, ”Schottes ek”, uppkal-
lad efter professorn Gunnar Schotte vid 
Statens skogsförsöksanstalt som i början 
av 1900-talet betraktade den som den, ur 
virkeskvalitetssynpunkt, absolut främsta 
eken i landet. 

»
TExT OcH FOTO: ERIK VALINGERIntressant  

trädexkursion  
på Djurgården

Kungliga Djurgården i Stockholm heter inte som den gör av en 
slump. Den var ju en gång en kringgärdad jaktpark som bara fick 
utnyttjas av kungen och hans gäster. Mindre känt är att det var 
härifrån man på 1830-talet hämtade ekplantorna till den berömda 
skeppsvirkeskogen på Visingsö.

Sågad skog för välstånd.
Den svenska sågverksindustrins 
historia 1850–2010
Red. Ronny Pettersson. 592 s., inb.
Ill. delvis i färg.
Tidigare 400 kr, nu 180 kr.

 Skogshistoria
till nettopriser!
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Sågad skog för välstånd.
Den svenska sågverksindustrins 
historia 1850–2010
Red. Ronny Pettersson. 592 s., inb.
Ill. delvis i färg.
Tidigare 400 kr, nu 180 kr.

Porto/frakt tillkommer. Erbjudandet gäller till 1 mars 2017.
Beställ via e-post akademien@ksla.se eller tel. 08-54 54 77 20.

C.L. Obbarius – en nydanare i Berg-
slagens skogar vid 1800-talets mitt
248 s., inb. Ill. delvis i färg. Ett fåtal 
kvar!
Tidigare 250 kr, nu 70 kr.

Försök Til et Swenskt Skogs- och 
Jagtlexicon af M.H. Brummer
160 s., inb. Ill. delvis i färg. Ett fåtal 
kvar!
Tidigare 175 kr, nu 80 kr.

Svenskt skogslexikon uppställt av 
Axel Cnattingius
Red. Per Eriksson. 224 s., inb. Ill.
Tidigare 200 kr, nu 90 kr.

Skog i förändring. Vägen mot ett 
rationellt och hållbart skogsbruk i 
Norrland ca 1940–1990
Av Stig Hagner. 398 s., inb. Ill. i färg. 
Tidigare 300 kr, nu 90 kr.

Barnen, skogen och skolan.
Om skolelevers plantering av skog

i Sverige ca 1880–1960
Av Mats Sjöberg. 48 s., ill. delvis i färg.

Tidigare 80 kr, nu 50 kr.

Jordbruk och skogsbruk i Sverige 
sedan år 1900. Studier av de areella 
näringarnas geografi  och historia
Antologi. Red. Hans Antonson &
Ulf Jansson. 512 s., ill. i färg.
Tidigare 300 kr, nu 110 kr.

Atlas. Jordbruk och skogsbruk 
i Sverige sedan år 1900

Utgiven av Sveriges National-
atlas. Red. Ulf Jansson.

232 s. inb. Ill. i färg.
Tidigare 400 kr, nu 110 kr.

Mitt emellan virkesintressen.
Virkesmätningens historia i Sverige
Red. Ronny Pettersson. 656 s., inb.
Ill. delvis i färg.
Tidigare 350 kr, nu 150 kr.

C.L. Obbarius – en nydanare i Berg-
slagens skogar vid 1800-talets mitt
248 s., inb. Ill. delvis i färg. Ett fåtal 
kvar!
Tidigare 250 kr, nu 70 kr.

Skog i förändring. Vägen mot ett 
rationellt och hållbart skogsbruk i 
Norrland ca 1940–1990
Av Stig Hagner. 398 s., inb. Ill. i färg. 
Tidigare 300 kr, nu 90 kr.

Exkursion på Djurgården  
den 4 oktober samlade 49 del- 
tagare. Intresset var så stort att  
alla intresserade inte kunde  
beredas plats. Exkursionsledare  
var Henrik Niklasson från  
Djurgårdsförvaltningen och  
experten på antika jaktvapen,  
Sven Lord från Öster Malma. 

Gevär som utnyttjats vid jakt på Kungliga  
Djurgården  presenterades av Sven Lord från  
Öster Malma.  Israel Adolf af Ströms eget  
vapen är det som ligger längst ut på bordet.
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Solsken och rejäl  
upplega på träden.  
Det ser nästan ut  
som en söndagstur.  
Men det var nog  
ingen vanlig skidtur  
de båda männen  
och hunden var  
ute på.  

bILDEN TOGS EN FEbRUARIDAG 1948 
av den fotograferande jägmästaren 
Robert Lundaahl, idag bosatt i Seg-

mon.  Denne var den här tiden flitig med sin 
kamera och dokumenterade skog och skogsbruk 
ur de mest skilda vinklar. Alla hans bilder bär 
en omisskännlig tidsprägel, den här är inget un-
dantag. De båda skidåkarna har förstås trälaggar. 
Spetsbyxor och snölås över pjäxorna. Huvudbo-
naderna är 1940-talets standardskidmössa med 
skärm och nedfällbara öronlappar och en variant 
av försvarets fårskinnsklädda båtmössa, också 
vanlig vid den här tiden. 

De båda männen ser inte ut att vara skogs-
arbetare. Mer sannolikt är det tjänstemän vid 
någon skogsförvaltning som Robert Lundaahl 
träffat på. Sannolikt i norra Sverige. Trots att 

dimmorna inte lättat i bakgrunden anar man 
vidder.  Kanske är de på väg till någon  drivnings-
trakt i väglöst land för att inspektera hur arbetet 
går. Kanske är det rent av självaste förvaltaren 
som följt med inspektorn ut den här dagen.  

Så här års är det högsäsong i skogarna.  
I norra Sverige med sina långa avstånd handlade 
det för de flesta skogsarbetare om att dra till 
skogs efter trettondan. Visst hade de nu fått det 
en aning bättre. Till skillnad mot sina före-
gångare slapp de att ibland behöva börja jobbet 
på den nya trakten med att fälla träd och själva 
bygga sig en primitiv boning. Men fortfarande 
gällde yxa, svans, barkspade och snöskyffel.  
Och i kojan kanske det till och med fanns en 
kocka. Men för de flesta var det ett bortåt fyra 
månader långt uppdrag med ofta bara få, eller 

inga, möjligheter att åka hem, tvätta sina kläder 
och sig själv och sova mellan lakan. 

För dagens människor framstår sådana här 
villkor som omöjliga. Hur klarade de sig? Hur 
stod de ut? 

Främst för att de var tvungna. Dåliga 
bostäder var inget ovanligt på den tiden och 
kroppsarbete legio. Hade så varit i ”alla” tider. 
Vägar och järnvägar hade byggts med hjälp 
hacka, spade och mänskliga muskler. Grunderna 
till städernas hus hade grävts för hand. Teglet 
som de var byggda av hade burits på kvinno-
axlar. Det var många som slet ont i det gamla 
samhället. Vem som hade det värst går inte att 
diskutera. Men att skogsarbete var en av de 
hårdaste sysslorna är nog ändå ganska säkert.  

»
På tur i vinterlandet
AV LARS KLINGSTRöM
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Foto: SLU, Skogsbiblioteket


