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Arkivens källmaterial för skogshistorisk forskning 

LARS NILSSON 

F. /andsarkivarie, Mölndal 

Föredrag vid skogshistoriskt symposium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
den 17 november 1987 

Rubriken på detta föredrag ger måhända en föreställning om en heltäckande behandling av 
ämnet. Så kan det förstås inte bli. Arkivens källor är många och omfångsrika och 
skogshistorisk forskning har många sidor. Det blir alltså nödvändigt att söka begränsa 
bådadera. 

Jag kommer mest att uppehålla mig vid statliga myndigheters arkiv, dvs. deras bestånd 
av handlingar. De äldre delarna av dessa arkiv förvaras hos de statliga arkivinstitutioner
na, dvs. hos riksarkivet när det gäller de centrala myndigheterna, och hos landsarkiven när 
det gäller regionala och lokala myndigheter. Dessutom förvaras vissa lokala statliga arkiv 
hos stadsarkiven i Stockholm och Malmö. De militära arkiven förvaras hos krigsarkivet. 

Hos arkivinstitutionerna finns de olika myndigheternas arkiv redovisade i förteckningar, 
dvs. systematiskt uppställda inventarier över arkivens volymer. Som särskilda hjälpmedel 
kan förekomma register av olika slag, ort-, person- eller sakregister. 

Skogshistorisk forskning vill jag fatta som forskning i skogens historia. Det låter enkelt 
och föga originellt, men jag vill förklara mig närmare. 

När de första in byggarna på färd över större eller mindre vatten nådde våra stränder, så 
mötte de skogen. Sedan dess blir vår historia, vår odling i vid bemärkelse, till mycket stor 
del en fråga om utnyttjande av skogen, ett utnyttjande som täcker hela skalan från 
förstörelse till högteknologisk förädling. Det leder från samlaren och jägaren till svedje
bonden och så vidare fram till den moderna industri, som baserar sig på skogens produk
ter. På så sätt kan en stor del av vår historieforskning betecknas som skogshistorisk 
forskning, i det den handlar om människans utnyttjande av skogen och dess marker. Den 
berör centrala delar av ekonomisk och social historia, såsom jordfördelning och jord
användning, kolonisering och bebyggelse, gruvdrift och bruksrörelse, trävaru- och mas
saproduktion, handel med skogens produkter. Till det kommer historien om den politiska 
och administrativa hanteringen av den ekonomiska resurs , som skogstillgången inneburit. 

En avgränsning av ämnet är nödvändig men också angelägen: att se skogen som 
forskningsobjekt, inte de olika sätten att göra pengar av den. Jag har försökt använda en 
ekologisk utgångspunkt, så långt det nu är möjligt för en biologiskt oskolad humanist. 
Såvitt jag kunnat se har ingen svensk ekolog eller annan naturvetare gått t1t med mera 
distinkta frågeställningar visavi historiskt källmaterial. Jag har haft god nytta av en liten 
artikel av en engelsk ekolog, G. F. Peterken, The Use of Records in Woodland Ecology (i 
Archives, vol. XIV, No. 62, 1979), som dock inte är allmänt upplagd utan gäller bestämda 

· skogar, bland dem New Forest. 
Som jag ser det, är det angeläget att få fram material, som kan ge oss uppgifter om 

skogens förändring genom tiderna, dess befintlighet eller obefintlighet, storlek och grän
ser, skogsmarkens allmänna struktur, slag av träd och dess dimensioner, t1ttaget ur 
skogen, skogens omvårdnad eller motsatsen. Därmed skall man också kunna placera 
skogen i kulturlandskapet. Det är sådana tankar som har lett mig vid den sammanställning 
av källmaterial, som jag vill presentera för detta auditorium. 
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Det f orskningsmaterial som vi är ute efter, ligger inte och väntar på oss i ordnat skick 
efter de frågor vi vill ställa. Källmaterialet, handlingar av olika slag, har uppstått som en 
produkt av administrationen. Arkivforskaren har att ställa in sig efter detta faktum. Jag 
kommer därför att utgå från de grundläggande förordningar och huvuddragen av den 
förvaltning, som skapat handlingarna, och därifrån arbeta mig fram till det material som 
kan besvara våra frågor. Min redogörelse innehåller med nödvändighet en del förenklingar 
och generaliseringar. Jag har all anledning att tro, att arkivinstitutionerna vid behov 
kommer att nyansera mina uppgifter och även fylla de luckor som måste bli. 

När en enhetlig riksförvaltning i Sverige började ta form under 1500-talet var skattlägg
ningen av landet i dess helhet en fundamental angelägenhet. Redan på 1540-talet kom de 
första jordeböckerna. Med dem knäsattes en administrativ indelning av landet samt 
registrering av i princip all jord, hemman för hemman , och en värdering av den ur 
skattesynpunkt. Jag vill inledningsvis nämna jordeböckerna, för att de i sin redovisning är 
grundläggande vid all forskning som berör jorden. Jordeböckerna är bevarade i två 
exemplar, ett finns i kammararkivet i riksarkivet, ett i respektive länsstyrelsearkiv i 
landsarkiven. 

Om övrigt material för tiden före 1630-talet, då den lokala statsförvaltningen fick en fast 
form, kan jag fatta mig kort. Det huvudsakliga arkivmaterialet från denna äldre tid ligger 
på högsta nivå, hos kungens kansli och kammare, och består av allmänna, »tunga» 
arkivserier som registratur, landskapshandlingar och andra kamerala handlingar. I dessa 
serier har man att söka material för sitt syfte med de hjälpmedel som arkivinstitt1tionen, 
dvs. riksarkivet, kan erbjuda. 

Den verkliga avstampen i sökandet efter skogshistoriskt material i arkiven tar vi i den 
första skogsordningen 1647. Bakom tillkomsten av denna ligger omsorgen om bergsbruket. 
För brytning av malmen och de olika processerna i järnframställningen behövdes kopiösa 
mängder ved. Man var rädd för skogsbrist och man ville säkra tillgång på skog för 
bergsbruket. 

Skogsordningen 1647, som kompletterades av förordningar om bärande skogsträn och 
om jakt och djurfång 1664, initierade överhetens kontinuerliga omsorg om skogsvården. 
Under växlande ekonomiska ideer och politiska strider utvecklades en skogslagstiftning, 
som ännu i dag, 340 år senare, skapar heta debatter. Ur denna process har det växt fram 
ett omfångsrikt arkivmaterial, centralt, regionalt och lokalt. 

Den första skogsordningen stadgade om en skogsvård i bergsbrukets tjänst. Följaktligen 
blev bergskollegiet central tillsynsmyndighet för skogsvården inom bergverksornrådena. 
Under bergskollegiet sorterade också det norrländska avvittringsverket. Övriga skogar 
sorterade under kammarkollegiet. Som intressent när det gällde ekvirke och mastträd var 
amiralitetskollegiet inblandat. Vi börjar alltså genomgången av det skogshistoriska materi
alet hos kollegierna, den tidens centrala ämbetsverk, vilkas arkiv förvaras i riksarkivet. 
Min genomgång av detta arkivmaterial baserar sig till stor del på uppgifter från hjälpsamma 
kolleger. 

I bergskollegiets arkiv finner vi skogshistoriskt material framför allt i de serier, som 
innehåller relationer från bergmästare, bergsfogdar m. fl. samt från undersökningskommis
sioner angående svenska bergverk. Det kan vara liggare över bergverksskogar, bergmästa
res undersökningar om skogar, berättelser om skogsbesiktning, skogskartor m. m. Uppgif
ter om skogar kan också finnas i supplikserierna. Noggrann förteckning och olika slag av 
register underlättar inträngandet i de äldre delarna av bergskollegiets arkiv. 

I samband med bergskollegiet vill jag ta upp bergverkens myndigheter på regional och 
lokal nivå, nämligen bergmästarna, vilka alltså kom att få åtskillig befattning med 
skogsvården. Under rubriker som Handlingar rörande gruvskogar återfinner vi t. ex. 
protokoll från skogsbesiktningar, skogsuppskattningar, skogst1tsyningar; likaså kan vi 
påträffa skogshandlingar i de dossierer som handlar om de olika hyttorna eller bruken. I 
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bergmästarnas arkiv ingår också protokoll och handlingar från bergstingsrätten , där berg
mästaren var domare. Man finner där protokoll och handlingar i mål som rör t. ex. 
missbruk av skog, tvister om skogslotter och liknande. 

Om bergmästarna skall två saker särskilt framhållas. Det gäller distrikten: vi har nu två 
bergmästaredistrikt, på 1600-talet fanns det tio. Det gäller också arkivens ålder: handlingar 
finns bevarade från långt tillbaka, i vissa fall från 1500-talet. Bergmästarearkiven förvaras i 
landsarkiven. 

I kammarkollegiets arkiv är det svårare att peka ut serier med särskilt mycket skogs
handlingar. De flesta uppgifterna för vårt syfte torde vara att finna i provinskontorens 
arkiv. Man har hjälp av slagordsregister till förteckningarna. 

Som tredje centrala ämbetsverk var amiralitetskollegiet intressent i skogshushållningen. 
Det gällde flottans behov, som var mera speciellt, främst var det frågan om mastträd och 
ekvirke. Skogshandlingar finns i amiralitetskollegiets arkiv, utbrutna ur gamla nummerse
rien, och i den s. k. flottans sump. I arkivet från Karlskrona station, varvskontoret, finns 
en serie virkeshandel, där bl. a. skogsbesiktningar ingår. 

Ett speciellt arkivmaterial har sin orsak i det statistiska intresse som blev starkt under 
1700-talets förra del. Det är de allmänna redogörelserna för tillståndet i länen , de s. k. 
riksdagsrelationerna, som ingavs till riksdagarna under 1700-talet, och 1800-talets i femårs
perioder upprättade landshövdingeberättelser. Dessa redogörelser skulle bl. a. innefatta 
skogarnas tillstånd: beskaffenhet, trädslag, till- eller avtagande, planteringar m. m. Berät
telserna på länsnivå blir helt naturligt ganska generella och utslätade. De bygger på 
redogörelser från kronofogdarna, som i sin tur samlade in uppgifter från länsmännen ute i 
bygderna. I dessa lokala myndigheters arkiv, som tyvärr inte är så bra bevarade, kan man 
alltså få primäruppgifterna. - Landshövdingeberättelserna är lättåtkomliga: för 1700-talet 
finns de på mikrofilm i riksarkivet, 1800-talets berättelser är tryckta. 

Redogörelsen för landshövdingeberättelserna har fört oss från central myndighetsnivå 
till regional och lokal nivå, där jag vill lägga tyngdpunkten av flera skäl. Som regel kommer 
man där närmare verkligheten, har tillgång till ett mindre aggregerat och mera jordnära 
material. Det bör väl också sägas, att det är detta material jag som landsarkivtjänsteman 
känner bäst . 

. Den egentliga tillsynen av skogsvården kom från 1640-talet och framöver att vila på 
länsstyrelserna , biträdda av jägeristaten. På det lokala planet verkade häradsrätterna och 
lägre jägeripersonal. 

Skogsordningen 1647 och dess efterföljare stadgar bl. a. om rannsakning av allmän
ningarna, i första hand en beskrivning av skogarna, jämte avgränsning och kartläggning, 
om förbud och begränsningar beträffande avverkning och svedjning och om återplantering, 
samt om tillsyn och vård och straff för överträdelser. Själva rannsakningarna hölls av 
häradsrätten med biträde av jägeripersonal; handlingarna insändes till länsstyrelsen. 

»Skogshandlingar» i länsstyrelsernas arkiv återfinns främst i landskansliernas men även 
i landskontorens handlingar. I förteckningarna t1pptas de bland de ämnesordnade handling
arna under växlande rubriker: Handlingar angående allmänna skogar, angående kronopar
ker, angående skogsutsyning, skogsräkningar, skogssyningsprotokoll , om ekskogar, m. fl., 
eller helt enkelt under rubriken »skogar». 

Protokollen från skogsrannsakningarna, som leddes av häradshövdingen, är en stomme i 
skogshandlingarna. De ger uppgifter om gränser och ytvidder, markens beskaffenhet, 
skogens allmänna tillstånd, trädens art och storlek etc. , vidare ges noggranna uppgifter om 
intäkter (torp, backstugor) och svedjefall. Bland skogshandlingarna i övrigt (det kan röra 
sig om stora arkivaliemassor) kan som exempel nämnas handlingar som rör utsyning för 
olika ändamål, listor över utsyning och avverkning, förteckningar över planterade träd, 
uppgifter om vindfällen och skogseldar. Efter 1805 finns tabeller över gjorda utsyningar, 
resp. avverkningar, uppgifter om huggna mastträd med dimensionsuppgifter, och om 
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andra slag av virke. Annat »skogsmaterial» i länsstyrelsernas arkiv finns i korrespondens 
med jägeriet, handlingar som rör boställen, i suppliker och resolutioner; de sistnämnda rör 
allmänhetens ansökningar om utsyning av skog, t. ex. ekar för båtbygge. 

Den första skogsordningen lade den grundläggande arbetsuppgiften, skogsrannsakning
en, på häradsrätterna. Protokollen från dessa utgör som vi sett, en stomme i länsstyrelser
nas skogshandlingar. Dessutom fick häradsrätterna hand om brott mot skogsförordningar
na, liksom mot alla andra lagar och förordningar. Det är en mångfald mål som berör skog: 
tvister om skogsområden, olovliga hyggen, svedjande eller skadegörelse av olika slag. 
Detta finns protokollfört i domböckerna, och om dem skall vi komma ihåg två saker. 
Eftersom domböckerna går långt tillbaka i tiden, ofta till 1600-talets början och även 
tidigare, kan man få uppgifter även från tiden före skogsordningarna. Dessutom är målen 
som rör skog inte begränsade till allmännings- och kronoskogarna utan kan röra skog 
vilken som helst , där tvist uppstått eller brott ägt rum eller misstänkts. 

Svårigheten med detta källmaterial är, att det ingår i löpande följd av mål av allehanda 
slag i stora arkivserier. Det krävs alltså en tidsödande genomgång. Vad man framdeles kan 
hoppas på är, att den registrering av innehållet i domböcker med hjälp av ADB, som nu på 
sina håll påbörjats, kan hjälpa till att ta fram material. Ur en ADB-registrering av Marks 
härads domböcker har jag plockat fram mål från några få år (1610-1615) om t. ex. olagliga 
hyggen (massor), svedjande, olaglig uppodling, skogseld, skador genom vildsvin, rannsak
ning av skador som förorsakats av krigsfolk m. m. 

Länsstyrelsernas tillsyn över de allmänna skogarnas vård upphörde 1859, då skogssty-
0 

relsen inrättades. Ar 1873 lades även bergverksskogarna under skogsstyrelsen och tio år 
senare sammanslogs denna med kammarkollegiets domänavdelning till domänstyrelsen. 

Med skogsstyrelsen fick den allmänna skogsvården ett eget centralt ämbetsverk. Det 
hade funnits ett sådant tidigare under en kortare period. Under åren 1780-1824 var 
nämligen jägeristaten underordnad överhovjägmästareämbetet. Det var en parentes, och 
det synes inte mycket ha påverkat länsstyrelsens arbete med skogarna. Överhovjägmästa
reämbetets arkiv tycks f. ö. vara splittrat; fragment av det ingår i skogsstyrelsens arkiv. 
Det fanns under en tid från 1830 också en ekplanteringsstyrelse, vars arkiv finns på 
riksarkivet, liksom skogsstyrelsens. 

Den äldre skogsstyrelsen, som vi kallar den till skillnad från den nuvarande, avlöstes av 
domänstyrelsen 1883. Dess arkiv är kvar hos domänverket i Falun; det är dokumenterat i 
förteckning med sökregister. Domänverket har också en arkivdepå i Kloten, där det finns 
spridda revirhandlingar, rester av handlingar från övertagna egendomar m. m. 

Under decennierna efter skogsstyrelsens tillkomst skedde vissa omorganisationer på 
regional nivå. En ändring som blev temporär, var överjägmästarnas ersättande med 
skogsinspektorer i stora inspektionsdistrikt. På lokal nivå ersattes de gamla hejderidardi
strikten av revir. I realiteten var det länens gamlajägeristat, som fortsatte sin verksamhet, 
men nu inte som experter åt den regionala myndigheten utan som egen myndighet under 
ett centralt ämbetsverk. 

Omorganisationen innebär att handlingarna från den lokala skogsvården nu återfinnes i 
överjägmästarens arkiv. Men jägeristaten hade ju fungerat hela tiden och de handlingar, 
som hade bevarats från den tidigare verksamheten, kom att utgöra en del av överjägmästa
rens arkiv. Jägeristatens äldre handlingar är emellertid mycket ojämnt bevarade. Det gäller 
beståndet hos överjägmästarna och i ännu högre grad hos reviren. 

Under 1600-talets senare del arbetade de s. k. skogskommissionerna, som tillsattes 1683 
för att gränslägga allmänningarna för kronans räkning. Sådana kommissioner var \'erksam-
ma i Alvsborgs, Skaraborgs, Upplands och Västmanlands län samt i delar av Sörmland 
och Östergötland. Arkivalierna består av rannsakningsprotokoll, liknande dem vid härads
rättens rannsakningar (områden som behandlas är bl. a. Tiveden, Kinnekulle). En speciell 

"' 
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skogskommission hade verkat litet tidigare. Det var kommissionen över masthugget i 
Närke, Värmland, Västergötland och Dalsland. Dess verksamhet, som rörde undersökning 
av masthuggning och -försäljning, är dokumenterad i protokoll 1674. Kommissionernas 
arkiv förvaras i resp. landsarkiv, dvs. i Uppsala och Göteborg. 

Sist i raden bland statliga myndigheter/arkivbildare vill jag ta upp ett organ som i sin 
verksamhet tangerat många av de andra och som »producerat» ett speciellt arkivmaterial. 
Jag syftar på lantmäteriet och dess kartor med beskrivningar. Dessa kan läggas vid sidan 
av jordeböckerna som ett grundläggande material vid all forskning som rör jorden. Därtill 
har de som källmaterial för vårt syfte oerhört mycket att ge både i stort och i smått. 

Den första »lantmäteriförordningen» ufärdades 1628. Den lade grunden för två stora 
projekt, det geografiska och det geometriska kartverket. Det förra resulterade i en del fina 
kartor (berömda är Kettil Classon Felterus' kartor från 1650-talet över Bohuslän och 
Skaraborgs län), men blev inte så omfattande som man tänkt sig. 

Av större betydelse blev den geometriska kartläggningen. Den var liksom jordeböckerna 
ett led i landets skattläggning. Enligt 1628 års. instruktion skulle man kartlägga varje by 
med dess »lägenheter uti åker och äng, skog och mark». Även utmarkerna, skogar, moras 
och kärr, skulle namnges och beskrivas med uppgifter om dess natur och egenskaper. En 
senare förordning ålade lantmätarna att specificera skogen: timmerskog, lövskog, näver
skog, bokskog, ekskog, mastskog etc. 

Det äldre geometriska kartverket resulterade i vad vi kallar de geometriska jordeböcker
na: socken- och häradsvis sammanförda kartor med beskrivningar, som upprättades under 
1630- och 40-talen. 

I och med den första förordningen om storskifte 1757 blev skifteshanteringen det som 
huvudsakligen sysselsatte lantmätarna. Skiftesverksamheten under storskiftet, enskiftet 
och laga skiftet (förordning 1827) och i fortsättningen hemmansklyvningar, avstyckningar 
etc. har skapat en oerhört stor mängd av kartor med beskrivningar. De upptar och 
beskriver alla slag av marker till yta och beskaffenhet och är välkända för många kategori
er av forskare. 

En särskild kartläggning av skogsområdena startade tidigt. Redan 1643, alltså före första 
skogsordningens tillkomst, föreskrevs, att allmänningarna skulle noga anges till läge och 
namn. Berömda tidiga allmänningskartor är Kettil Classon Felterus' kartor över Billingen 
och Halle- och Hunneberg från 1650-talet. Eljest blev slutet av 1600-talet och början av 
1700-talet en tid med mycket omfattande kartläggning av allmänningsskogarna. I Värm
land skedde på 1680-talet en kartläggning av hytte- , gruv- och allmänningsskogar. En ny 
period av intensiv kartläggning kommer till följd av 1793 (och även 1805) års skogsordning
ar: alla lands- och häradsallmänningar, som saknade kartor, skulle avmätas och kartläggas. 
Samma bestämmelser kom också att gälla rekognitionsskogarna, dvs. de kronoskogar, 
som var anslagna åt bergverken. 

En andra typ av skogskartor är avvittringskartorna. Avvittringen, som i huvudsak gällde 
Dalarna och Norrland, gick ut på att skilja isär kronans och enskild egendom. Den tog sin 
början i slutet av 1600-talet men fick större omfattning först mot mitten av 1800-talet, efter 
1820 års avvittringsstadga. För avvittringskartorna gällde samma principer som för allmän
ningskartoma, men de är i regel mera fattiga till innehållet. 

Var finner vi då alla dessa kartor? Från början gjordes förrättningarna av lantmätare, 
utplacerade i landet, och kartorna sändes in till lantmäterikontoret i Stockholm. Under 
1700-talet växte det fram provinskontor i residensstäderna, framför allt i samband med 
storskiftets igångsättande. Från länslantmäterikontoren skulle renoverade, dvs. renskriv
na, exemplar sändas in till lantmäterikontoret i Stockholm. - Lantmäteriet är befriat från 
skyldigheten att överlämna sina äldre handlingar till riks- och landsarkiv. 

Resultatet av dessa föreskrifter kan något generaliserat uttryckas så här. Kartorna med 
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tillhörande beskrivningar bildar förrättningsakter. Hos lantmäteriverket i Gävle förvaras 
akterna från äldsta tid och framåt. Hos överlantmätarmyndigheten i länen finns akterna 
från mitten av 1700-talet och framåt (ett mindre antal finns från det tidiga 1700-talet). Jag 
har då avstått från att redogöra för vilka som är resp. koncept , original och avskrifter. -
Till forskningens tjänst pågår mikrofilmning av lantmäteriverkets förrättningsakter. Läget 
just nu är att akterna för nio län är färdigfilmade. 

Av lantmäteriet upprättade kartor finns också, fast ojämnt förekommande, hos de 
myndigheter, som berörts av förrättningarna. I samband med skogskommissionernas 
verksamhet kom kartor till kammarkollegiet. Med skogsrannsakningshandlingarna hamna
de kartor i länsstyrelsearkiven. Slutligen skall nämnas, att ett stort bestånd av kartor av 
olika slag finns hos domänverket (i Falun och i Kloten). 

I det stora verket Svenska lantmäteriet 1628-1928 finns en utförlig redogörelse för 
lantmäteriets kartor, med förteckningar och även reproduktioner som exempel på de olika 
karttyperna. Över de i riksarkivet, landsarkiven och krigsarkivet förvarade kartorna finns 
särskilda förteckningar. 

Jag har hittills uppehållit mig vid statliga myndigheter och deras arkiv. Kommunernas 
arkiv har knappast något att ge för vårt syfte utom möjligen i specialfall. Landstingsar
kiven bör kanske nämnas, då landstingen under 1800-talet i sin näringsstödjande verksam
het även kunde ta initiativ till skogsvårdande åtgärder. 

Till sist vänder vi oss till den stora gruppen av enskilda arkiv. I egenskapen av privata är 
de inte underkastade några bestämmelser om bevarande på lång sikt, men ändå finns 
sådana arkiv kvar i mycket stor mängd och i många fall sedan flera århundraden tillbaka. 
Det är arkiv, som härrör från företag, föreningar, gårdar och enskilda personer. Arkiven 
har i stor utsträckning överlämnats till de statliga arkivinstitutionerna, som också har en 
god kännedom om de enskilda arkiv, som finns utanför institutionerna. I riksarkivet finns 

, ett nationalregister över enskilda arkiv. 

En förening av »halvofficiell» karaktär är hushållningssällskapet, som numera förlorat i 
betydelse. Hushållningssällskapen i länen kom till efter ett kungligt cirkulär 1813; flera 
hade emellertid bildats tidigare. Det låg en tanke bakom att de skulle vara något slags 
filialer till lantbruksakademien, som hade stiftats strax innan, 1811. Hushållningssällska
pen blev organ för länets angelägenheter på lanthushållningens område, där skogshushåll-

0 

ningen blev ett viktigt arbetsfält. Atgärderna för skogsvården kan vi följa i arkiven genom 
olika handlingar; ansökningar om och listor över utdelning av plantor och frö, skogsod
lingsplaner, handlingar angående skogsvården på marker, som sällskapet arrenderade eller 
inköpte m. m. Hushållningssällskapens verksamhet för skogsodlingens främjande övertogs 
1905 av skogsvårdsstyrelserna i länen. 

I den stora och mångskiftande gruppen av enskilda arkiv har vi störst anledning att gå till 
de s. k . bruksarkiven, arkiven från de företag, som förädlade bergens och skogens produk
ter. Vi har här i landet ett mycket stort bestånd av bruksarkiv, där inte så få går tillbaka i 
tiden 300 år och mer. Alla utnyttjade de skogen, som produktionsn1edel eller råvara. Det 
gäller från 15- och 1600-talens expanderande gruvor och järnbruk fram till sågverksindus
trien och det sena 1800-talets massafabriker, liksom de under 17- och 1800-talen grundade 
glasbruken, väldiga förbrukare av ved. 

De många och värdefulla bruksarkiven förvaras i våra dagar till en del i de statliga 
arkivinstitutionerna, men den stora massan utanför dessa. Stora mängder av arkiv - och 
forskningsservice - finns hos Värmlandsarkiv i Karlstad och i de stora bolagens centralar
kiv: Stora i Falun, SCA i Merlo, Johnsonkoncernens depå i Engelsberg för att nu nämna de 
mest betydande. 

»Skogshandlingarna» i bruksarkiven är av mångahanda slag. Det .kan vara olika typer av 
liggare såsom avverkningsböcker, timmermärkningslängder, sågningsjournaler, kolnings-



K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. 127 (1988) Källmaterial för skogshistorisk forskning 143 

journaler eller helt enkelt »skogsböcker». Bland ämnesordnade handlingar söker man 
»skogshandlingar», skogsavverkningskontrakt, från senare tid också skogsavverknings
planer m. m. Det kan också finnas ett värdefullt kartmaterial, äldre lantmäterikartor och 

för senare tid av företagen upprättade skogskartor t. ex. 
Nära till hands för skogsforskaren ligger också de större gårdarnas, godsens, arkiv. I 

övrigt är det svårt att med någon liten grad av allmängiltighet uttala sig om den stora, 
heterogena gruppen enskilda arkiv. Man kan söka material i arkiven från företag som 
arbetat med utnyttjande av eller på något sätt berört skogen och skogsmarkerna, sådana 

som flottningsföreningar, inmätningsföreningar, dikningsföretag. 
I denna redogörelse inför bl. a. skogsforskningens representanter har jag inte ansett det 

nödvändigt att ta med dess egna organ för forskning och undervisning: lantbruksakademi
en från 1811, skogsinstitutet från 1828, som bortåt 100 år senare blev skogshögskolan, 
skogsskolorna, institutioner för plantering och förädling osv. I tid har jag gått fram till 
ungefär sekelskiftet, då den allmänna skogsvården tar nya tag genom skogsvårdsstyrelser

na och genom statens skogsforskningsinstitut. 
Den 11 augusti 1759 tågade ett respektabelt sällskap ut på kronoallmänningen Klyftamon 

i Skaraborgs län för att verkställa skogsrannsakning. Expeditionen leddes av häradshöv
dingen Eric Lundin, som hade med sig fyra nämndemän från Valla häradsrätt. Som 
skogssakkunniga deltog överjägmästaren Eric Reutercrona, hejderidaren Carl Fredrik 
Stöket med två skogvaktare och två uppsyningsmän. Närvarande på särskilt förordnande 

var lantmätaren Jonas Ansell. 
Det var en manstark och sakkunnig grupp som denna sommarmorgon begav sig ut i 

skogarna på Klyftamon. Arkivens källor ger oss alla möjligheter att göra om den 

skogsvandringen och många andra. Ni är alla välkomna att vara med. 

I FÖREDRAGET NÄMNDA ARKIV: 

Riksarkivet 
Kammararki vet 
Bergskollegiet 
Den äldre skogsstyrelsen 

Krigs arkivet 
Amiralitetskollegiet 
Flottan 

Lands arkiven 
Länsstyrelse (landskansli, landskontor) 

Häradsrätt 
Kronofogde 
Länsman 
Skogsinspektor/ överjägmästare 
Revir 
Skogskommission 
Bergmästare 

Lantmäteriverket 
.. 

Overlantmätarmyndigheten 

Domänverket 

Landsting 

Hushållnings sällskap 

Bruks arkiv 

Andra enskilda arkiv 


