
Behovet av kvalificerat skogsfolk i br-ukens
.{O$äf

, . -i.societetcns bcslut att
.r r.rr .,koqlig rrtbildnirrLl

.,: :rkssocietctens allDtiirrDa sarrlrr:ru
. i..1.'r tog lrr-r rksp:il r( )llc n ocll j.d. stats_
i .r'1.|ohun iif Norrlin tqtp lt.iaarr olr
-,rncic skogsbr-istcl. "\,lira slog:u- stocl,,

. _ r.rr. 1t;i clt betrclliet iiie.re stiinclptrnkt
.- tlr\te av F,ru.ol)1is llincler. .r Af Nor.clirr

- - , rr r c clelen ar !'or-sliaclia br uk i ()list_
. ri. cliir-ltan vlr. clispoucnt, och iittn., -,1\bo br-rrk i \'ästrnanlancl. Eftc.r.err

--: lar r-irir' lracle han blilir politiker.och
::.rra r'ikcts ho{'].sta pcister: Han rar-libe
i irrade fiir. atr lösgöra n:ir-ing..slii,ct

.i,rrliat stclbent och gartrrrr:rlmoclig..l

- \1.-n fiirsl och fr.iirnst var-han bnrls
- . L ncicr sirra r-esor bliclc ilom och

.r, ,', ' lr.,l, lrar rnerl , qr .r öqor, ., rr
. , ..irr arr sköt?r skogcn. B stei pii skog på

..r bnrks rnalker-och ltjrekomstcn al
. , 

;\oglr 
rnecl brisl pir l'nqre rråd oroacic

-- \or-clin hälsadc nred tillfrcdsstiillelse
. -r'är arclcn att ör'er.ge blädnirgsbmkct

r irrJiir.r , tr elt;kti\ I o, h 1,l,rrrp,,1..i91
. - :rr q-ö..95b1-,r1 efter cic riktlin jer. som r.e

:llirurpacles fi-aurfiir-allr i fr,skland. Han
..: Lrcksli att skogsbrukel rnåste bcdrit.as
. .:.ässist så att zrr.\,erkningarna stod i rirn-
- : :,)PolrioD till lilh'äxten. För att kurrna

- : inför-ir dctta krävdes också att skogs-
-. rr.r at\ertYgadcs ont att r)an borde btta
. -..\,,r.ei.irr.n, lr a ,l;rcttcr d(.r.,..L.g-
.:-.r c insltucracles om ltrrr ntan skullc gå

( 'llot.1t at \.1./,. /;Är t.\.t/r. l,th',,.,,',,t,tå,t/q2\-/. t/ |t^:.t.at, fi.,e,t"t1.<;un txlt t\1.)
kn .t1,'. tt;.)',.1 r,'1,1ö,tn.tat\ nt,t.,t tX,,,'. i",,,.
nr Kunan.sbo a.h .li stara. järn\n*et l.aÅb.ta*a.
Dessn bruk gick dacl i honht.rs 1811 och han liimna,
rlt: t{å dteJshalet. (Portrlittlnåbti rc a 0. .\ötloma.rk
I1J30, Slat(ns Portttiu.t*.;t i

till väsa. Nlen hiln ansåfl inte an clen urbilcl-
rrirrq, som år 1829 under rsrael af ströms
ledning hadc starrats vid Kturgl. Skogsinsti-
tutet på Djurgården i Stockholnr, rnorsvara-
cle bruksägarnas behor'.

'. - tror'clc
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Kunel. Skogsinstitutets ändarnål var- arr
"inom rikeL utbrcda en allrniiniu-e kånne-
dom om skogshushållningcn, meddela lö
dig ilsikt i.jaktvåsendet samt bilda en skick
lig och kunniejåeer^ibctjiining".r Utbildning-
cn skulle vara håårig och årligen skulle intas
rreelr'rr'r rncdele,rerrråra kun.kaprr isr, n.-
ka och matematik inklusive geometri. Under-
visningen omfattade aritmerik och geometri
med nivcllcrinS (awägnine), skogsbotanik,
skogshushålluing, mastologi (läran om dägg,
dj uren), omitologi, cntomologi, jakr, skogs-
och-jaktordningarra, bokföring och minera
logi. Elevcrna skulle också på egerr hand
kunna uppt-åtta hushållningsplan lör skogs-
trakter.r

Af Nordin var tydligen kritisk till dcn ny-
startadc utbildningcn vid Kungl. Skogsin-
stitutct, sollr huvudsaklig-en var zrnpassad för'
irtt vara en lärnplig skolning av blivande be
fattningshavare i skogsstaten. Dessas uppeif-
ter skulle i förstit hand \,ara ittt planlägga och
kontrollera skcitseln av cle allmänna skogar
na och att dårutöver utaiva en viss tillsyn av
dc privata skogirrDa av olika kategorier Af
Noldin ansåg att rrtbildningen var onöcligt
lång, och allclcles för teorctiskr inr:ikrad fi;r-
rll Pdsia bt ul'iHat na. Br rrL.lil'1"';,'t"n
hade behov av andra och rncr praktiskt utbil
dadc skogsmän ån de, som Kutrgl. Skogsin-
stitutet kulrde crbjuda, skogsrnän som kun-
de hjälpa bruksägarna atL sköta sina skogar
.,i. arr dc rrrlrilligr.krrlle kunrra tr rrr'tJ \il-
kc till kolningen. Af Nordin lneuadc också,
mecl clen liberzrla instållnilg han hade, att
bmksäsarna borde ges lrröjlisheter att sjiilva
for-vallir sila skogar- ntan alltiör nrvcket stat-
lig tillsvLr och kontr-oll. IIan bcfarade. liksoDr
professorn vicl Jernkontorels Belgsskola i
Falrrrr..rr d, t .jrr r.rr pi I(lnrl. Skog.irr.rirrr
tets 1öretråclar^e r,illc !{cn(}mlör.a trakr}r\,gges-
bruket, cl.r'.s. genorn clctaljcr-ad planlåggning
av at,t'elkning:rrna, faststålld i officiclla be-
slrrr..lrrll, Lrrnrr,' le'la till :rrr, rlrrirrq.rerr-
riktioner, som på sikt skulle inskräuka bruks
ägarnas disposition av de egna skogarna.5
I)en metod son.l mirn lärde ut vid iostitutet
för: att uppdtta hushållningsplaner innebar
rrimlig, n att ritke:urtagen lndll rn över-

22

gångsperiod, som kunde komrna art omfal-
ta 130-40 år, reducerades tills ctt normalför-
råd b,vggts upp, sorn rnorsvarade respektivc
skogs uthålliga produktionslörrnåga. En
Lra[riq minslrring rt arterkrrirrgarrrr innm
brukerrs kolfångstomrirden i Ber^gslagcn,
vare sig den irrträffacle istatens skogar, i
bondeskogarna eller i brukerrs cgna skogar-,
skullc omedelbart leda till minskzrcl produk-
tion a\, träkol och därrred ökad konkurrens
med stigzrnde kolpriscr- sorr följd.ri

Bl-ukspatr-on al Nordin rncnade för sin
del att iivergång till trakthyggesbruk borcle,
om inte omedclbart så inom kor-r rid, leda
till ökande koh'edsavrerkningal och dämred
s1örr-c mångder träkol. Eftelsorn til1gången
på träkol i regcl var clen faktor som var av
qör arrLIe lör nrirrqderr r illrr r kar jär rr. tar rr-
ver-kningspolitiken irv uromordentlill bery-
delse för jär-nhantcrineen.

Af Nordin insåg naturliflt\is art det behö\,.
des ökacl skoglig kornpetens i brukcns skogs-
bmk lör atL genornl'öra för'ändringal-na rnot
nva zrrverkningsmetoder-. Han 1öreslog där-
lör vid Brukssocietetens allnrånna sarrrrau-
komst i rnaj 1835 att det till en bö{an skul
le anslås 600 Rclr per-år under sex år för ut-
bilclning ar.br.rkens skogvakurre i den "preus-
siska och sachsiska skogsvetenskaperr".t Af
Nordin slutadc sitt anlörande inför'Bruks-
:,,, ietererr m, d rrr la.rslå. arr Skogsin.rirrrrer
inte lärnnade "bruksägirr-e clet bitr'åde som
erfcrrdr-as vid bestäntmartde ar' det ändamåls-
enliga arvelkninussättei ar, ägandc skoe..ar".
Därfor-borclc Bmkssocieteten på esen hand
ta initiativet till eu höjnine a! kon-rpetcnsen
blancl br-ukerrs skoplaktale. Hur clctta kon-
kr-et skullc eå til1 lianrgrir inrc al protokol-
lets referat av hirns anfiir-ancle.

Societeten såg r'äh illigt på af Nordins
f,'r.l.rq,,r lr l,ilillr d-r.' Hrrl rrrrrlervisrrirrg, rr

skulle urccldclas bestiirlcles inte på annat
sätt iin att man rrttaladc att liir-ar-na åtlninsto-
lc vissa tider av år-ct skulle uppehrilla sig i
olika delar av lanclet för art där stii rill bruks-
ägarnas tjänst.

\ id Brrrk'.o,^iet-ten. rllmänn.r 1röte trc
år-senare konstaterades att ingen utbildning
hade komnrit till stånd och atr anslaget så-
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.. \ al ofiirbrukat. Nva försök borde göras'- -iii ök:r kunskapelna blancl skogsfolket,
::r.1cle nran. Auslaget borcle dårför behå1-

-. :rrdel vtterligarc sex år.1r

\'.r irgr-ep af Norclin igen och utr,ecklade
' . renkar om vilkcn sorts utbildning som
'.: ,rcles. Dct borde yil.a nöjligr, menade

-:-. ittt utbilda unga min ur a.betal klassen
':nkLiska skogvaktarsysslor i br-uksskoear-

, Behovcn av sakkunuig hjiiip clärutör'er'
, :cle nrirl klirra genom att anställa en k\a-
::cer-acl person, sonr kunde ge råd åt skogs-

-.1na i lörekornmancle fall. Intc heller- rru
::rehäiler hans förslag några utför.lieare
: t ulrr hllr rrtl'ilrlrtirr", t' .lrrlle utqanirr
-.:- hLlr oDlfattan(le clen skulle r,ara. r':rr clcn

-.-rlle förliigsas o.s.r'. Inte heller htrr."clcn
, . -:.1ificcr-ade personen" skulle srå bruksigar-
: , iill tjinst. IJan crbjöd sig err.rellcrrid iltt i
..:rbancl med en res:r dll 'fi sklirnd. sonr hrnr
- ci i begrcpp irtt göra, försi)ka finna err
.::rpliu person fiir- uppgifren. FörslaF..et god

..nc1cs al fullmäktigc, och hzrn begal siu
::cle r somrnaren ir'äe till T\'sklarrd.
\f -r"ordin lvckatles in te omecielbar-t llnna

:. man liimplie {ör Lrppgiliel i Sver.igc, r,il-
. :: hiin i brel rnedclelacle fullrråktigc i okto-
cr l8il8, nicn ha D:irnncle ocks:i att han
.,:rr siq lill 51'qn5trs ministern i Berlin fiir:ln
, hjrilp. \ria korrtakter i clcn preussiska och

-.,ihsiskl statsskogsfön zrltningcn hacle clcn-
r till slrrt funnit n.li pcr-soner. r,illiea att 11r tta

:: l5rcrigc 1ör att bli Br-ukssocier etens skogs,
-,<kunniee.'r

L)cn ene k:rrrclidatelr, ()belförster Biu.
. ,r'. kurrclc upltvisl goria ritsor-cl al eu Lzrrtd-

'r\tnlcister Reuss i Preitssen. tttcdan cletr
,::ctr-e, (1.L. Obbaritrs. åberopaclc en r.ekour

. r,l.rlt,,l..lri\elre lr,rrr Olr r t, rr\rIlLi5Ler'
.'.r.chelbe i Saclrsen. f)essutorn fiir-el:is ett
:::rDtligt \ttran(le bctr-:iflirnde denDc Ob-
' .,r ius. fönledlat al Br ukssocietetcns egen
. \rrt, IJrr'.it\\rr((,t \LcI I ||,.Lrr'ör, rj.:q-
:: ir.taLen i Skårrc,.J.O. Oter-clahl.

( )ter-cl:rhl. sorr i siri urrgclorn, ir.en 181!l

-'r. studcr-at r,icl Clottas skogsinstitrLt i I'ha-
..rlclt sacle sig r'til kiinna "Or'e|stognkt:rr-e"
Ober.tirrstcr-) ()ltbar-ius. Oter-dah1'ausrig

..1 birr r irirrna honom e1l irolasr för.delaktigr

vitsord s:iviil om ktrnskapen i sitt vrke sorn
r.illörlr,illrrn,le lÄr ö\ritr'. I :kogsin.rirrrrrr'
rnirtrikel för år 1819-20'r återfinns .j.O.
Ot(t)erdahl från Svelige och Frittlrich Wil.
lielz Obbarius fr-ån Harzgerode, d.r'.s. del
oft där hans bror (itrL Lttdi|ig Obbarius var
bosatt 1838 men också - enligt släktfbrsk-
ning - 1820. Som fiamg:ir nedan har Oter
chhl ver-kligen fiirr'äxlat de bäsge bröderna
med vitrilndl-a, och otndölDct skulle således

eälla lliedrir, Vllilåahz Obbarius! Denne blcv
så småninsom "Fiirster" i hertigtlörnct An-
ltalt-Dessau, sonr ijrzinsade till Anhalt Bcrn-
burg i öster.

l3arkorv ansiigs som clen mcst rrerileracle
av de tv:i, rnen han srällde hösa lönckrav och
ville dcssutom ha en garanri fiiir lilsticlsan
slällning. Dri lullrnriktige inte ansåg sig ha
bcfogenhct at( iugir så långa avral, bcslör
nran i ställct alt ansrälla Car.l Lrrdl,ig Obba-
rirrs.

Vem var Carl Ludwie Obbarius?
\ad ts rrl..o, itercn. l;;lel.id.le ri)\ru um
Clarl Luclrvie Obbarirrs niir han iurstiilldes r.irl
ulornordentlier litet och br.agtlc på cle upp-
gilier' sorr lärnnats orn honont a! ovan

Cttl Ludtt,ig Oblnrius. (Ltogttfi, tntit|t ur]örtl i'Ititl4nd, i.J rtln)t!o)tt.\ 4tki1'. )

--
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n:imnde Oberfbl.strncistcr Paschelbe. jailntc
de munllig?r lrppsilicr sonl af Norclirr kun
nirl irlll?irntl ()nr h()notrr. \'lln \isstc lttt han
var irS iir-g:rmrnal och skogliut ulbil.lad, itrr
han litl ticler fijr' :rrrsirli:rn riil tjånsren i S\ c
rige srklll(l( anstiillning luen att h:ur ha(le
mångär-ig e|fl|etrhct a| skogslörr altrrines
tjånsr jlorn c'lct lilla her-risclörucr Anhalr-
Bcrnbrrrg i iistla I Ialz. Hati haclc clärvicl bl.:r.
slsslat nrecl skogsinclelning och skogstaxe-
lirrg. N,l:rn tlodcle sig också r'ct:i något orn
Obbarius som pcrson eenolll cic upplrsning-
ar som er'hålliLs nr'.f .O. Otelclahl. rLpphsnine
ar sonl selare lrlltsii skrrlle visir sig uiilla en
bror ti11 Carl I.rtclrlig Obbar-ius.

\äcl mln lrrtz visstc \:2u an (1.L. Obbar-ius
näqra iir tidigal-c hiide alsketl:rts friin siri
ljriDst, srmt att han r,rr liukernan och hacle
scx hcmmavaran(le barn att iörsiitja. IIarrs
möjligheter att crhålla nr' :rnstälhiirrc i t\'sk-
larrd var- lirrmoclligei vttcl-st sntii efiersorrr
han lått l.irrttr:r .irr tj:irr.t lrn. lrrrrqi n n\
Änhalt Bernburg p.u.a. "eine Iirsscnclelec-
tc'rr", r'ilket r,äl 1år föLstlis sorn niigon lblrn av
brjsllnde rcckrr,isning. kanske för skiugrine?
Elbjudanclct från BrLrkssocietctcn kom irllt-
så rrvcket l?islist lirr- ()bbrritLs.r!

-\lcn hans krrnslaltel och crihlenheter av
skogsbnrk i nrellersll T|sklancl r':rI ve|kligerl
båcle gedigrra och rinrlattande och skullc lis:r
sig högst rclevanta att för'rneclla till dc slens-
l:r I'rrrk..l oq.'lr.r. l), l,r tötrtnt rr.rn Lir
man niial'llirr'e studctar skogsbt rrket oclr clcss

beLirgc'iscr i Har-z r icl bilr-j:rn ar l80f) talct
och tar dcl al lacl Obbllius stsslat med lln-
der sin \'r_kesver'ksrrrrnr rid.

De skogliga f rirhållanclena i
Obbarius hcmtrakter och hans
ir rdeln ir rusplar I liil skogalna i

I Iar zgeroclc
Ncclr-c Har-z lrccl den lilla sla(lelr tlar zgc
rode. dri. O:rrl Lutltig Ial uppluxcu och
hacie sirr relksarlhct rinda till ilrttnins-en till
Slcr-igc, och cllir-hans far före horon rar
Reirencle Fii.srer. är elt r ellti\ 1 LrLperat ho
rnogerlt skogsorllliclc, utan jorclbnrk men
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onrgivel irr stola skoglirse rllittotlttirclcn. I
skoqalna! filrns li rrrligheter' :u sih er'. blr.och

-jrilnnralrn, sorr iirr je firll lian l(10(ltalcts
bölan ii:rm till I870 rali t bt'alberircles i r-c

latirt srrrzi Ilttor', ltellsna irrrilL liilrpligr
viLttclldrag. Elfblclct licr rllikol erltölls [r'in
skoqerna,rilkct s:ilskilt fi lr 1ö0() talcts bör-

-jun hirt tlilcle p:i rirkestilltlinuur-ne. Lik-
1,., r'rrr.,lli, rr. l.t,.,r. B, r1.l.r';, r.r1,:r-
fitlln rrd c.

Skogen, liksonr hrtrolnr kurr s:igas h:r
rarit stzrtliga, eticlsonl (lc rill srirlstl clelerr
ägrles av lrer-tigclönret .\nhlilr llclnbur-e. en

'ltrkhttrl ntl ltt(lj i)to Ht). ttttrl rltt t,rtnirtu rlrit
(1.1,. Ohharir.s 1\rhtd! li)|. tnkn" rtt')) tttl \;i,1i(t.
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:tt.ialcn. I
: a:- lli\. och
'-'irrlLalets

ri: -:(l( i i re-
,.rnrpliua

e::. i,ll: fiirrr
r-:-:l(ts bör
:,.:lle- l,ik-
--:. rr rir.På-

r..rJlls ll zr

:rlr rlelerr
::l :j.l t q. cn

: nranga sm:istalerna i clåticlcns Tvsk-
.)r tr lct ln(le Itr rriq(.ti \. \Jl t. r-

_ : :resscra(lalskoilsbrLrk,fi:insett.jakren,
..rr bcroencle av inkontsterna fi-iin skcr

- .: it\ or och h\ ttor Gcnorn olleDtligt r eg_

' .l ui.n ,lni q.lt t,,r.i,lrr rrrrrr .rrr.r
. . 1111r11.1Il,1' r ... ilr i 'ör'{tir lr.rr ,l lr, -

::::llgens bc:hor a! r'cclbr.tirrsle och bvgg-
..i t, r:llg,,,ln.:rq. ,.rrrr i,l,:.lr \,,... rr.,l

.',\le rrvgga hvttornas behov al träkol.
i.clen iir' 171 2 fanns en skos-sförvalrning

- ,niscrad i Har.zseroclc och 1766 ejor.clcs
. . li,r.illr r .rrr rr1,p.lx11.1 \Loq:11.r{

..-:i r ningslijrmäga.,\r. 1 7!)3 utförcte N.H.
-:.i ocll hans scdeflner-a så beriimcle solr ,i, lr( ntr., rr1,prrr.:rrrirrqo, lrr.r,,, rirrq.rr

. . .ilogrrna i Anhah-I3crnbur-g och nppc-
.ie cli lil.a. i Har-zgeroclc. N,Ian Lan for.

d.t aLt fl.l-. Obblrius firr, såsont var-artdc'rr I)etrodd Eailtstcman \'icl skossföt-r,alt
::1en hade cn dcl a1t gi;ra ne{l de biigge
'i lii.
flan iir- 17!19 gjor.cles rcueibundu:r skogs-

-.rcriugal och sarnnlaustiilldcs h ushållnings-
-irrcl fi'r'skogal-na. Fr-årt nritten ar. 1700-

,.rr till slLrtet ir\, I80(halct lar alltitl någon

rLr'lamiljen CJbbrrius i skoeliu tjänst inom
fön altninse n. C.L. Obbarius jiinrte en slii-
ger hacle hur udansvarel för taxer-ineen oclr
indclningsplanen l8I4-?0, sorn koin atr bli
giillan(lc iinda rill 189q. rr

Ilcinrich (iotta korn för ör'r.igr tillbaka rill
hertigclömets skouar och Halzserodc I925,
clå Obbarius inclclnilgsmetocl. som skiljde
sis friin Clo its i !issu stvckcn, birr hir iutr.es
serat holtotlr. l\verr frågor- om skogsunclerr.is-
ning biil lia avhandlats. Obbarius liör-jtr -
som tiirnligen nrtrlileu skogsskolelijr-estån-
claic - ira var.it intrcsseracl av rtt tl clel a!\,

Clottas 30 års crfiucnhetcr al skoelig rrncler-
vlsnlllg_

Belestrvcket i skogen var. ntl,ckct hiirt.
Alla hushåll i sko{rarna och clcr-as gr-änsrrak-
tcr hade rain till betc för.kr-eirrrrr-:rv olikr
slac, särskilr nörklearur.. fiir och srin.liinsr
undcr solrmurhal\,il-et. Det rrppges a1l arn-
talel niitkreatur sotrr beltde i skoscn år.
I li50 nppgick till 3 600 iuom .tt ,r,.r,,1,i.1. på
I 0 000 ha. r'artill Lom ånnu fler-Iär Elielsorr.r
rnånga a! kl-eiltursigrr-lta saknade tillgång
rill \r.rllt,,(li.r. l,,rr,lirrr-rr :rrr q:r i.loq.Lj
är'cn rrncler vintern. Fler-tiqen själv hade ett
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5(ltiLl hiistar sorn liilrc liitr i skogen i \ zirllan
på irrridning. El stol vilrtartr hjort, riicljtrr-
och r ilclsr irr - rjkarle ltetcstrvckef ltlerligar-e,
\ar'till kom skaclor p:i r'åranclc skog. berr
skogsskötsel sorr bedr.cvs skulle alltså ta hirl
svn till ltvttoruas trlikols- och I.ir-kesbehor..
bcfolknirrsels belior':rl briinsle och bete för-
Lr,:rnr., rr ui lr lörrl ,,,.i\rcrr :rv crr r:ir _ ul
herligc|r önskacl - r'i]tstant.

I)cn traclitiolclll skötselfbr-rncrt var lrig.
.r/rogi ilröt.v:l d.v.s. r'ar.t l0 2b ir höegs skouen
tt.rltri. rrerl. \.rtp.r \ .foe, rlrUJ,r q, rrurn
stllbbskott ar hrl\rtdsak]iqcn bok oclt ek.
För'e år' 1800Iaorrs pr akliskr tag.et ineen blr-r_
skoö- inom liirvaltuingen. Firr rtt fritillnzing
till gr-öue rirke. sour bl.a. er.lbr.cir-aclcs föi
blg!:n irdsiiu darttil, l:inrrracles i ett lnt.ckct
ql,.r lörb.'rrrl l''kar ,,, lr el,rr rrnlJi,rlr,,p|
lingcn att clc ocksii skuile g.erront ollonfall
biclr a t ill I iir vn gr.in gen. Hrir.i genorr irsr ircl
korrs rrågot sorn kallaclcs rrrr,llanslrog (NIittel
l,alcl).rr I ltlvgsam skala började nran Jrui

1 /. ' ,t l ll ..,..... l. .. ...t.. t. ,.t t,,.
'.t.L r ./... /,./../,..... .1.. ,t......t..

\ttkn iiu).\tintl Lui lnl oth tk. tlittolni)t Strurrti
t h^ l t)) \tutnt I hEln.utt. )

:ri

17g(ltalet a plantcra gt-:rrr. nten i arsaknad
a\ e.fitrelthet pi ornriidet lIe(l riuga ft-anl
g:in u.

. 
C)bbariLrs firr-söktc gcnotl sin inclclninqs_

plan successi\r onrlöra skosel till tr-akrhi.g
cesbnrk och s.k. ,r)!.JÅr !.cliir !1.-r 

r,i ar arealcn
skulle ouiliiras rill S0 ar.ig oliloppslid. ,,\.
hänsvn till ltehoret al träkol och rcclltr.linslc
kun.le clett?r nattu.ligtr is ]nr.:r skt, i r.elltir.l
hngsarl takt. Cr.ln skulle inlil.as. fr-iiulst gc_
noln plalttcrins och si.l(1 1t:i cle nra iti.gue_
r,r. \larrlÄr:i,krr,,, l..rcjr. r.r 1,ro,lrrl ,i,,n*
lLppskarlling i ston elligr Flar.tigs rolrnr-
facLlcr-ksnretocl. i

Delt iikirde ltvtl\ erksantlt rrcn. sorn kr.iivcle
rnel trikoi iirr ticligerc. lcclcle till att irrtlel
llingsplallen inle kturcle firljas. oc h intc errs
, r , rirlcrrrrrl l\_1, lr. r,., ,r .rt.,,,r,lrrir q i

l,l.flrcri. \.,j l,,r r rr l,l ,r,1.,. t;,rl ..rl.,.r,re l,,||r
att gälla iiD.h till lf]l0.

ED efre|fiiljrr-e rill Obb:rr iLrs rjcl skossfijr-_
\'tllLltirlgell i I lar_zger.ocle ltctecknat. del sont
ctr slllllltanbl-ott 1iiI cletra fiir.stn fi).sök att
skapa en or clnerl sloqslrush;illniri.t- i Harligs
irncia, Ire|oenclc' pzi cle |eDsllisa r trl-c Ii.)l.hlil-
lanclcna (ciet ijLacle beltor et l\ lr aikol. llt(,
blilna ollon:ir.för.l)esiinirg ir\ (lc n\a h\gge-
tr.rr. llrrtr,,, k.. 1,,r .rr, r )1,1, r .,.,,, L 1,,,r,.
rleclhjrilpalc saknlrcle r illr.rir.klic erf lrcltllci
irront orur-liclct skog-sirtrlclning Dock q-er
har clct positirn oll(li;n1ei ()ll ()lrlter ius ltt
Iran "sltelat clcn lccllrrcle r ollerr" irtont skogs
lor_r'lltuingcn (trots iltt hlrl intc rat- cless
clrci).

Skossskolan i Har-zser.oclc
lrn(lcl Obbaf ius lerhring
Dr r 1,"11,,, 

' 
,l,..,,rrr l.,,.rrir... ri;. 1,.,;..r.

sir)r inslils( r i irrcielnilgsar.lrr.tct oclt r-ir.ir.
tj:irrsti:n iiirriut. lcclclc lirrnrotlli!.el Iill art
han 1822 gars uPpclr.Igcr iLtr rlrc(l hjiilP ir\
ör'r'i13..lr nt ecl lelutrar. i r er i r.rt.Llter r i l iu.tll ell
Itit irer-cclanclc slogsskoll i Fltrr zq,el.ecle. ,i

Slolan val ttiuirig och skrrlle rjrirr;r sorrr cn
fil$elccleisc fi'r intr licle ,.icl err r Itr,rgt-e ) sliogs
iustiLLrt. Litltiltlnirgerr r rLr hrrr LrrisrrkliElc,u

P|ltktisl urt:rr ontfitttlclc Iirc]l crt rlel teori i
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rt:t : -i\ salltad
ri r:sa f r-:rm-

r, i::(ir-lnings-
rii rfilklh)'.g-
i:,: ..., elealen
ri' ,pprricl. .\v
:!--',ccllträrrsle
:ie irelativt
:a-. :t:1tI\t qe-

k r:., r hrgge-
p:,,ciLtktiorrs-
tIl::. \ olvlll

t- r 'nt kr'lir'de
r-: -.: r iD(lel-
,-:: in tc ens
ti : rl]t ntt I

i',::tcle konr

iic :\( )gsfi)r-
r.:: ai('l \o[l
ji :;: ii)k att
x: : I la|riss
r --: r l ortål
:::1,,1. tttc-
: :: ..i it\ gge-
ri , it lratrs
c::.,1('tlllel
. tr ,cl ger-
)l:.,: rLrs lrtt
r- :t:.k()gs-
ti . ,: (lcss

. :irrrctik, geometri. gcolosi och marklär-a,

.-,,qslll-uk ilrkllNive botanik, cntornologi oclr
' rlosi. Skolau tor-de var-a att likna vid de
:'I1t\holo (i\,[eistet sclrtrlen ) som lör.ekom

.r'r)clr rar tllt(lcr ledtring ar.rriqon fi.arnstå-
::dc skoqsrnan. Skolan trpphörcle strax ef'
: (let att ()bbarius lårunar clcn hertigliea

,-11\ ten,

Obbarius forutsättningar för
uppsiftcn i Sverigc

.,r I Lrrdrvig Obbarius r lr. 1iil39 e n irti-år.ig
a )r'stlsscssofr; i Hlr.zgeroclc, beläeet i ösl-
:srste delcn ar.Harz inom irertigdönrct
!rhalL-Bcr-nbirls. I början :rv 1800+aleL kun-
:c errdast :rclliea personer ct-h:i11:r lrr)g.re bc
.,uDingilr i sratsfiiN:illuingen i di. ilesta
.Llle:)Lvska (del,)starer Obbarius hade alh,

.-i \orn Forsl asscssor- n itt clel hiiesra nröjlie:r

.: 'llrtrrq hrrr t,,rrrr.llr lrrrrrl, Lr. \u rd \\.1
:rq liir- skogsindelrringsplancn och för. skoss-
.kolrr hade hau dock nåt lärrsr.e.

ClbbarirLs torde ha lar.it eler hris den bc
r,lncle IIcinr-ich Cjolra (17(t3-18,1.+) i lha-
:.rncl förmocilist:n onrkr-ing rir- 1800. Cotta
rr uudade 1 7911 crr prir at skogsskola i Zill-
bach sorn han 18lt flr'rtade till Thar-ancl.
\kolan ble\' 1l.l i 6 statlig For-stakadcmie. Clor-
ia bler rrvdan:rLc av slogsirtdelrringsr'erksatn-
heren, gr-uncl:rde och lcclde Sachseus anstalt
1ör slioesrrppsk:rr t n ing sanrt btg{icle rrpp vlil-i
.lrlrs nrest bcr-örncla hiiulc skoglie.a utbild-
uinc, Ärlri!"1. Siichs. .\hadenri.fiir For.;t untl
l.anIlrrirt. zit.'l ltttrandt. som blcl nor.rrrbil-
clurrtlc fiir skoe.sletcnskuperr i Errr.opa oclr
L S,\. FrLllstäncl jsa eler firr-tt.cLl ingar- fi.iru
.kolitrr finns bcvar-:rcle h-iin och med dcnna
' iclpunkt. r'rrcn i n te lirr- ticlert dessfijrirrnll.
( .L. (Jbbarirrs rlilnrn ha| rrran itrtc påtriiflat
rlerr pr-ivall skolans eftcrlirturack hllcllinlt

.rr. lnsa konkr-etu uppeifier har hcllcr hilriirs
,nr riclt når'C)bbarius r.ar elev hos (iotta.r"

Ilår'cftcr- svsslacle (lbbat-irrs rncd skogs
.rreliug i \'[ecklcnbtrr.g i nor.ra l\,sk]arrd,

:nerr kzrllacles hcrn och blev "Forstsclrr eibcr"
: Her-zeerodc l3 I 2. Han lar clå gifi och hadc
rr cliittr:rr. Cl.L. Obbirr-ius far hacle. sonr

ovan nårnnts, ocksir hafi cn skogliu rjäust i
H:irzger-ocle, sorn Ober.firr-ster i s:rmrla skogs
Itilr.altnina, rncn hade avliclit näcra irr iöre
sonens alsttillnint. Carl I_trdlvig. belirrclra-
cles 1821 Lill hcrrielig Forslalscssor.och fick
:ilct clirpå ör'erta unsvaret för den skoqssko-
la, troiieen cn s.t. "Nlcister.schrrle" soni be-
dlevs vicl fijr-r'altningen. En Nleisterschrrlc
val en för-beledclse för' studier. r'icl en högl-e
skoglic lär!anstalt, t.cx. eu For-stahaclcntie.
Där bedlcvs plaktisk skogsutbilcluing unclcr
ledrring ar cn clkiind och erfilren skogsntarl,
cn "\,feister'". Såclana skolor.fanns pri flcr-a
re\il i nrellcrsra T\skland ornkr-irrg irr-I800.
Blancl dc mest bcrömcla var (lott:rs Forstaka-
clenie i Zillbach och Haltigs skola i Hrurgen
och Diller rbnre.L"

Oitbaritls rurclcnisadc i skogsskiirsel, skous-
taxerirrg och jaktkr Ln skzrp. IIarr lämrade silr
tjånst 1829 pii enutd al sjukclom - sorll det
trppeavs liir att slsslir rn( djor.(lbnrk. \icn
han sliippte rrdligerl irrte konralten nre(l
skogsbruket, efielsorr htn 1838 kunde an
scs \'ata kontpcteltt föl-uppdraget i Sveri-
ge :r1r

183!) vrr Obbalius änkcman scclan err zir
tillbaka or:h hacle ltenrrnavarrnde tLc ntxnl
clöttr-ar-och tre pojkar mcllan åtta och 16 år
H:rtr lr. de \rri tligJr1' t\,r \1\1lr iö1rt. cotl
haclc slioeliga anstiilhringar- på anch.a ställerr
i rror-ra T,vsklllc'I. \'ar dcssa tr,å sönel hacle
utbildats ltanrgiu-inte lne.i säkcrhet, rncn
clet karr antls ha ske11 ticl del a\'laderll lc.l-
cla skossskr)liin i H:rlzgct-ode.rr

Oltbarius haclc allLså kunskaper soln lx)t
svllade clcrr tidels högle trtllildling för-
skogst jänstcnriil (C)trc:r-fiirstcr./For.stnrcisterJ,
och harr hacle:i!en oDifattanclc crlarenllct
a\ pl-akliskt sliogsbr-uk i err trakt nrecl befi-
clanclejlirnindrLstli oclt behov ar triikol. FIarr
hade bcclrii it pionjilvcrksamhet fiir. atr rnr.cl
h jiilp ar. skoesi nclt'hri rrs onrliir-a blzicln i n gs
och l:iuskog till olrltirt tlakthl,gsi.sbr.uli och
hltrr h:rde slutligerr svsslat rnccl skoglig trn-
tlcr-r,isuirrs. Obbar-ius förursältniDqar fdr-
u1r1',1 .1qp .1r lJrrrl:.ur i, rere ' ; 
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\hd visste Obbarius orn Sverige
och dess skoeliea förhållanden?
CJbbarirrs kunskapcr-ont Slcr-ige llir han
anllirrclc till lalclct lat l()q uton rol-dent li!t L

begr-:insa.le. f)ct finns ingentirrg som trclcr-
pii ritt harr fir-e Srelige-res:tr skrrlle hali kon-
takt nrctl någrl andra personer lriir-i l:rnclct.
än rned detr som givit honortr anbrrclet onr
:urstå11nirrg. t\l Nor-clin haclc tlciligcn inte
tr-åfTat Itlront pelsonligel, trt:in trrrcler-ltancl
Iiri!::rr-na otn ans(ällnings\'illkr'l. rn.rtr. skirttes
via 1\'skl nellllrllainder; förnrecllaclc alsrerrs
ka beskickrrinsen i flcrlin. Irrtc hellcr-ticks
( )bl!,1 ir\ lr.r t.r1ir rlel .r\ rr. r!, , r l l, l.l r r , ,..

sitt blirancie hcmlancl innan han beslöt sig.
fiir-att irrrta anbrrclct. \IiijliucD k:rlr han tLn-
dcl sin tid i NlecklcnbLLril hir hört talas our
lanclet d:inLppe i nor r. mccl clcss oiinclliaa
skogzu_. NIar kan nlLur_ligtlis l'unclera rjtcr.
r ilka bevekclscgnrnclcr- sorri ktim Oitber.irrs
att antr anblrdet fr-iin Rr.u lissocietc teD : \'iu-
det rnirjliehetcn sorn cr-trjird siu arr fiiir.si)r.ja
c'l stol fnnrilji \hr clct en str.livan iitt rcltabi
liter':r sig cliel rjiiusten i Har-zsertclc? Eller
kan dct helt eukc:lt lia rar-il uJrpeiilen rtt
star-ta en rrt ler_ksltmhet sonr loclaclci

C)bbarius anställn insskon rrakt
D.r'.i;'1'r'1 ls l't1,'.,. -;11,,. Br r1..," irr, r, rrr
Lrllrn:rltrs- k,,'rr,rlr, rrrrrl Ohlrrr.rr. .,,..
eocltogs al honorn clen 7 rnnj. Det sktrlle
srilla i I'cn år'fro.m. deu 1 okrober. 183!1. I Ian
fijlbancl sig an viua fijr'(.sliindlu-e fi:tr."ctt si
kallaclt Skoesilstitut ocll atr i rien cgenska
pel iiven utfir-a stoeliga rrppclr.ae iirr cle
bluksiigale, sonr sir irnskacle: Han sktrllc "rrn-
dcr-söka. gr-arler-a, till iirlisr hrggc inciela
sarnt cleL så er'fbrclr-:rs pi alla.lit upptaga
Sverrska BnLksiig:ires Slogar.'. (Jltbar-irrs litoc
sig viclare att nrecltLla Lurclcr.risuing a1

clelelua licl itrstilrLtc-r i allr sorn hör-till cn
sod skoeshuslrliilnirr1r.

Obbar-ius skrrllc. liinrl()rir an fililja clc liir.e
sll ifiel sorn fLtllntäktigc krrnde kontnta atr
aliiggl honorn. :irer följa cle ltcstiinrnrelscr-
sonr lQrncle kotrt)la litt trlilfas Dtecl clc'Il
br ulisägalc till r':rls bnrL insritrrtet skLrlie fiiir.
lliggls. NIan ltaclc nirnligcn ränkt sig arr harl
nrecl hjä1p av elevcrna sktrllc birr.iicla licl
skossslirtscln pri cler bruk. .li1 skolan iiir.
lacies.

' l:,:on.
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-nellax Falltnäktige i Jenkontoret å erc sidat vmt urderteckxad C .L obbarius å den andra.
ärj)lia c rifiennskonnehe ntfad.

Nenligen
:' . Jag C.LObbairc tillj)$inder nig a// mderfen års tid,räkudeJrån dca I ', Ortober deua å. rant mol
::xlutande aJ wdat upptagne aJhting orh öfigefnzater, i Swige bbfia Fdftr/åndaft Jb efi rå kaladt Sklgj_

,-:.tbrl, dll i råda ryenrkap,på dz Jt/i/l?n, lon nA arui.sat ach ned behöfigt bittdde nder:öka, gradeta, t;ttirtg
.&ge i,dela rant der rå efordus å Chana apptaga Swnka Bntktägans Skogar; att zedde/a udetistring åt"

..::et i dute arbeten nmt allt hadJit öt'igt ti// er gad Skagth*hål/tting hörea rant a/t i dllnätlhel st;lla åtg n//
tfrerrålteke deröre&ifier, son Henar F lniktige iJcmAontart krna nig neddela, haartill hönr attjag

--ttuinder nig a4 i k'ad det nig rtiret, erterkomma det Cannad, ton blifuit a;fsktadt enelhn Hetar Fallniktt?e
.;al den Bnk.rägar å hwn Egendom udeiecknadntant 

.Ehur.ne 
id denna lndcnirniigtdnta/t er\ålla dera:

- Så.ton åiig butdnd lön erbållzr Her Obbaiu aJJenkantoret E/tTtutt Riksdahr Banco, hilka qaartaliter
till hoaon tbetalar.

' ' . Linder den lid af onkriag 7 nåtader ont årct då bdnnark är ramt rkagtnäming ach gradting Wntlger pågår,
':- Her Obbain, så idt har biträde a;f Bnk:ägan påkalla:,Ji nat aJ den f;r hnrt råktilg arbetet aerkttä/les,

,-.: r ton t Ajtt erter ?' bärlar ti/l orb fråa jirättttirgsstå/bna, denrt irke Bnksägann ielf ikjttar Förellåridaren.

:'.Ijkaleduerhållerhanmderhe/aåretlriahumnidlniitanxHtJtutdStatiofl,Jit)edturrl.t'årbegdgndett

laxd Ji)r gn)uaker

5 " . I ersättningjir fuaje S kogsrynd a;f 100a ufthl1lid, to/// behöigen äm t'ärderade oth graderade, erbållcr

Ftn:tådann 50 Riksdahr Baaca, samtjir mindre rynd i pmportior; hrann,t ålig|dtdet libl)ä/ .ir at/ bnha
B ftl krdgaft e k :fu l lr/ä fl dig p lar jir t koge rc begag d d e o ch b e h öiga s kö t ie /.

i ' . För somnamndenisringen ill S kagaAtar Elaler erhålhr Föntåndann, id & tillJälbn sott i hNdje lta eltet
nånnu,Jbr huaje elu 8 skilling twnskt bana on tlagen; mea andewisnixgen i öfigt bfl/rlds *a betalning.

7 " . Ordiruie Eleumq nn af Fal/nrikfge i Jeftkotitoftt antag ti// ett brqbgt-frandelet bert;ihtJt antal,

1!1rtd11na, defttt .J2 ,ppfttu rig rä/, ,id Inrtiltltet intil/ futs de aJj)nttåndann j)rklara: jir:kiklige skogaaktan.

8. Sånn bibag /rlttningkortnaden erbå/ktrönnårdawx JJJ ifudab 16 thillilg srerckt banco.

Stockho/n der I ap 18)9.

F u lln å ktige i J e n ko nto re t.

Chr. Saxdin P.I tgerhieln
Fr. Åketman

SUtn

Jacob Edbergh

/ Cabr. l zgeryix

Håmed firklarar jag nig ti// a/la delar nöjd, och Ji)rbide r jag nrg att appj'l/a alla i de tt4 cofltract

betirgadz i/lkor.
Carl l-tdaig Obbanu
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Arsliinen, I 0tl0 Rch. skulle utberaizrs ar

Jernkontoret kv:u-talslis. L)essutom hacle hall
rårt till 1r'i bostad jrirr.rre vcdbr-ancl för. sin
fat.trilj ocir elcvella sarrL tillgäng rill etr rräd-
gårdslancl intill bostaclerr.

Ll.rclcr derr snöfiia delerr av årct. cirka sjrr
rniinader', då skogsm:itning och er.aclering

' 
I' sr.jrrd.l,e,kr tr nilt r r,,r rr,rlt .l,tlle piq:,.

hacle Obbalirrs för-cgeu clel r..rt till fri kost
och si<jLrrs till tör-r:irrnine.en "clrer rvii håsriir,'
- något srtni fiirefaller.iårrat fi.iru pleussen.
clär clet lal normalt atr t.ex. r-erirlirrr:Llt:rre
och andta hirgre tjziltstcnlän hade firrntånen
att vicl rjainslelcsa f:irclas eftcr l\ ri hislar. Fiir
hela zrrbetct med hrrshillnirr{splanen l,ar
Itan ber'ättieaci till ell et-sättltiltg (ilt 50 lldr.
fiir virrjc I 000 tlcl sorr skogcn ornlaltaclc. El
l1r]lstiintliu plan "iör' skogerrs begagnutrclc
och firilstincli{ta skritsel" skulle srällas rill
br-uksligarens fi)l-fbsancle.

Dcn trrspnrngliga tanken var-jrL lros itritia-
tivt:real lla blltrcl Bt ukssocictetens firlhläL-
tiqe..rtr r 'r,l, r r i.rr irrqr rr ri,I5L,,:-.irr.rirrr-'
hirvudsakligen skulle r-ikta sic tili blirarrde
skoEtaktrre, och cliir-1iit. staclg:rclcs i C)llba-
rirr. knnr',rl.r .r'r ,ler .l .tl.c lr4,r rlr ,.r\.rl
rtine iör lalje clev och cl:rg om 8 skillirre 1ör.
hiurtl:rngrring unclcr liiltar-betcn sornmirrdcl.
Att medclcl:r urrder lisrring tiil elcr erna an-
s:igs ingå i år'sanoclcr.

Srrr,liericlerrr i,irrq,l lrr:r.r,illd., irrre. rrr.rrr
det sacles bara, att elevcrna skulle stannl licl
skolarr intill dess förestårrdaren för.kl;rrer
clern vara 'skickeligc Skog*'altil-c". Orn eler.
en lisacle sig saktr:r föfutsiittuiltgat fiir Lrt
bilclrrirrgen ellcr ou man urisskiittc siF.., kun-
cle han skiljas li rirr skohrr av Br.ukssociele-
tens firllrrr:iktigc cliel firr.slag h-ån förestiirr
rle rer r

Brukssociete tens
Skogsinstitut
Förbeledelser för skolans start
()nreclclbarr cftc'r clct iln fullmikrie.e frirr
rrrcclclellrrcler ortr art Obbarius uccel)tcl-at
lunställlrillgs|illkorcn ocli han rricclclelat al I

:r0

hln avslig- all inlinna sig i Svcr-ige i slrrtet at
atruusti, börjacle rrian fiirbcr-cdelscr.na firr aI
startet Skoqsinstitutet. l{cda tidielrc hade
man lniflut altal mecl gr-ere (iar.lJoh:rn I.on
Hcr-manssotr, bnrkspatrort vid Fcr-naverken
i \riistnarrlancl, art skolan skulle fiir-Liggirs till
Ii';stfu girl, sonr liseer en knrJrp rril sircler
om F:irna tsnrk. E1l bostacishus ollt,1 r.urri
och kök och ,1 r'ilclsr-rrni strilldes till firrfog-
ancle lör fiilestindlr-crrs flrnilj och l.rlrrs
,1, re . Brr Br..r'.r r,rr rrr 'irrr ,, rrrlrrrr i

IIecls socken rnccl tirrgsltrrs. uiistgivcr.i, bn.g-
gcri och bager-i. h:urdelslrod och sm:iinclrr-
str i i blvgsanr ornfaltrrinq.r! \Icn skoserr s()nr
onl!:ilr b\n. \'ar lill srörrc cleletr boncleskog
och bala till err mirrch.c clel bt.uksskrig, r'ilkct
skulle lis:r sig r':ilir cn nac kdcl filr cle\ el.nas
ör'nilrgar_.

I 5r.'rrlpzr .ttats!idninlt kunejorclcs atr
SkogsirrstirrLtet skrLllc star ra clc'n I oktobcr-

(.tl)l .l.hl rott IltDturttton t t;9t 1t7j ). {\1\,,
olJir o: Lt tthiipnt| till I.iintn L uL l:ior ltlta nttnt, Oll
b.!11, Ot ot h Lt\tji;ba. Kii))d n)l nr ii,) i! nat\tti)xlx
)r lill tQt4?)ttttinnr*frtntn uttlrt rtltvlts,n Llhj
1,\66. (l atr 1 llilrltrhuu,ts ntl:it t
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- :' De soln tänkte söka intrlide, anmo
* r'i.:nkotnma med ansökan tillJernkonto-
- :: : .-inltonsen Drccldelades också att lltsti-

'::: 1ör'esråndar-e kundc stå bruksäeare
:: -ill tjänst rncd "trndcrsöknirrg, gransk

' . ',ch r'ärdering av skog samt mcd upp-
:-'::rde al plan Iör skoucns skötsel"_ De
- -- ånskadc begagn:r sie av crbjudandct,
.:::ranades Dreddela detta rill Jernkonro-

illlmäktise beslutade också att skolan
-. :-ie ha följanrle ändanrål: "Siir,äl art dana
-.: : leliue skoglirktare af Arbetsklasscn, sor.r.r

- , :red tillämpning afden Utrikes, serdelcs
>:chscn och Preussen, erhållna erfaren-

:.:en om en förbättrird skoeshushziJlning, så
: :r rnedlriunas kan, urrdersöka, gradera, till
=- :1 ltvggc indela samt, dcr så erfordras, å

:raria upptaga Skogarna Iör clc Herrirr
3:-rksäqare, som sådatrt åstunden".::

\laD svftacle till en början att anta åtta
..., 'T aktarelever-. Som villkor för am bli an
:iaen sonr elcv skulle man kunna låsa väl
: :rantill, skriva en läslig handstil samt råk-
-: C\rattuor Species, d.vs. cle lyr.a räknesät
_::l.

flan hade tydlic-en rånkr sig, att r-ekrlre
.:lgen av elc\:er skulle ske gerrom bluksäear-
--1. och att de at'dessa, som föleslagit er.r
.ltr. också skulle åta sig att svara lör eleverrs
::lder-lråll under utbildningstiden. Eleverna
:'ehiilde inte betalzi nåeot för under.r,isning-
:r. qj heller för-loei (inklusive siingkläder).

Skogsinstitutet startar i Bysala
(..I-. Obbarirrs och hans familj, inalles sjtr
:" l.ulrel. hr3a\ \iq,le .i.ta rl.rtlr|rrr ilrrtlju.ri
:ra clen lång:r resan till Sverigc, ocb nåson a\
1e för'sta dagarnir i septernber 1839 anländc
::ran till Stocliholm. Obbarius sökte kontakt
:redJernkontolct och lick cleo 3 scptember
:,letr-åcle inför Brtrkssocietctens fullmåkti-
ge. I)ess protokoll 1i)r-denrra dag innehållel
en kort upplvsning atr man träffat ()bbarius,
',, lr a denne erlrlilir .in llrrrrrirrq.r r:,irr-
ning, 13 Rclr l6 sk.

Obbarius och lrans familj forrsatte ome-
delbart resan till Bysala - med båt via Mäia-

ren till Köpius lår mirn förmoda, och lands
\'äi:en längs Hedsh ömmens d:rlgåne r-rpp till
Heds socken och B\sala.

Sedan ntau installerat sig i den upplåtr.ra
bostaclen, som skulle bli båcle tjånstebostad
för Obbarius stora familj, skollokal och för-
1åggning för instirutets clever, började Carl
Luchlig bekanta sig med trakten och mcd
clen svcnska skogen. Etl sry-cke norrut, i Färna,
firnns brukspatronen [ireve von Her-manssorl
med stora skogar- i omgivningen. Man kan
förrroda att C)bbarius vinnlade sig sårskilt
om att skapa sig et1 förtroencle hos sin hyres-
rär d oclr rrärrnasr- r, ple\flrtrnt lär\inir ltpp-
dragsgilare. Dct skulle senare visa sig att de
bäcse kom bra övcrcns. Ett av Obbarius fiir-
sta uppdrag blev atr ,Å.,/ä-t beskriva Fär-na-
skogarna. En ar'(1.1,. Obbarius söneq -/{er
tzarz Obbarius, anstiilidcs 1844 som skogsför-
valtare i Fer-naverken.

Intresset ltlaDd bruksäqarna för clen nya
utbildningsmöjlighcten var till en början
inte stor-t. Bara tr'å elevel hade ann-rälts som
en följd av arrrronselingcn. Den enc av dessa,
anmäld av den ovan nämnde br-ukspatronen
a[ \ordin i For.ha, ka..um irr rar , rr ir rig
tillskyndare till skolan, visade sig helr sakr.ra
erfbrderliga förkunskaper och kunde inte
,rnr,r\ \onr rle,,. H.rrr .k u lle dock.å.mårrinu-
oru visa sig vara er-r bra praktiker och bler.en
cluktig skoevirktare. Deu andre sökanden in
fann sis in te. Institutet saknade siiledes helr
elcver vid starten hösten 1839.

Inte heller clcn andra delen al Obbaritrs
tilltånkta arbetsuppgifteq att upprä1ta hus-
hirllningspianer, r'äcktc till en hörjan r.rågot
intr essc. Itrgcn bluksäcare villc ha sin skog
liilclcrad och taxelacl. Orsakcrna Lili bruks-
:igarn:is klcna irrtr-esse biiclc ltir delr n\a sko
Ian och fiir^rnirjliahcterna att 1å sakkirnnig
Itjrilp mecl skogsskiirseln kan inlc utläsas rrr-
Br-ukssocietetens handlinsar Troligt är att
rnan åtrrru inle var_ medvctcn orr ittt skogar-
Das tillviixt kurrde ökas genom ändrad skiit-
sel och cliirlör intc heller insåg att dct behör,
des utbildning för att klara bytet zrv metodcr.
Vöjligen tarrns ock\ir en mi\\rr.) på mårrqa
lr,ill mot arr err rrrlärrrrinS. ohelanr m.d
svenska fiirhållanclen, skulle ha nigor att till-
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fiirr n:il clet giillcle skiirselu av slenska sko-
gar C)bbalius anI clcr- i sin skrilelse till Br-uls
.'u ietrr.rr lx ll ,.r tre,l,rr I : t lri t t o \.r\
såclara iDväncLringar.

Suu tcD fiir Skogsitrstitlltet \ al. säledcs iltte
siir-skilt lovande.

Nlerr Obltalius lät sis inte neclsllis rLtan var.
loltfarande ltrll ar' lillfirr-sikt irrför- firrrnriden:
"LIns leuchtel.ietzt einc hcr-rlic)rc \{or gcrr
l-iite, ?rn uns liegt cs clen t\ufqang der. sonne
1rL bcschleunigeD" (\ri ser tm el llail.lie lior
gorrloclnad, clcr ålisllcr-oss irrt påskurtla sol-
Lrppeångcn).!'i Ilan sl siu ut atr besiktisa
Ft'r_navcrkens skogar'och skr.er cn lång r-edo-
görclse il,el iakttagelser-nu, sonr han skick:r
de rili Stockholm ocL som <l:ir- skickadt,s
nlnl fiir cil-kulatiotr Dicllan rnecllemrnarna.
De{ r'ar-del ltir-sla pr-omernorian i cn lång
lad, r'ar-rlccl han under år.crr liarnör'er.skul
lc komnra att bornbardera Bnrkssocielelerr.:t
Han planer ade också fiir dcn korrmande
Lllldervisningen, försök1e lära sig. sr,enska
och kotn pa Lor t tid att liir-a sig sÅrlrz spr-riket
ganskzr bra. X,lan kirn av hirrrs skr.irclser Lill
bl.:r. B|ukss<icie Le tclt sluta siq till, att hall
ocksri för-sökte orietrtcr-a sig i den fritaliea
sverrska skogsli eraruren. Bl.a. begär.cle han
att till slrol:u fii lolvär'r'a itI Stri;ns Hnitlhah
[ör Shogsh u shti Llan .

Den första vintcr-n i Svcrige blcl påfrcs-
tande för-(lall Ludwig och hirus lanrili, inte
rninst för ekononin. Han tvingacles ciär-1ör
begiir-a fiirskott :u, fullmäktige. IIan uncler
sökte ocksii vad dcr i rer-klichetcn skrrllc
k(ista irtt utlö.ir cn lirllstiindig skoeshushå11-
niugsplan, och lartrr r'äl då ittt det var belvd
litr drr,rr, all-;o R'lr 1,, r I u00 rld.,,rrr
hans kontrakt utlovacle.

I mar-s 1840 meclclclades Obbarius al firll-
måktigcs o.clförande att Ior.tIarande ingcn
bruksäeale anmålt bchor, ar, hushållnings-
plan. ObbariLrs kallades till Srockholm i'ir-
övcr-låggr-rinear om hur. nran skullc finna
skogsindelningsobjckr. Då inträdde ånvo rf
Nordin sour dcn räddande ångcln och cr.
bjöd bruksskoeen lid Kalrnansbo för-indel-
ninq. Ic,lrman sboskogen låg beLvdliet när
ma|e Bvsala iin Färnaskogen, vilket bet|dde
stora lältnade r-iör Obbarils dri der gälldc atr

32

fiirclas till objeLLc.t och iLtr korrrna isilg
rnetl clen liktial vcrks:lnr Iicten.

Nrr lossnade cler plr)rsliut. \irn Her.nrans-
son, sont fii||t var it tveksal)l till a1t ltita trt
lör'u cn htrshilisphn iii. Frirnaskogcn - hru
hacle ticligale neclgivir Obbarius all okulårt
beskr-i|a sLogci - tog ntL st:illltine och bepiil-
de ar 

-Oltbalirrs cn firllstzindia skogsilclcl-
ning. A en fi iher-r'eJohan Nor-clenf:rlk, som
:igcle Holrrravur-kerr i,il gerrnanlaltl och Ecls
btltk i nor-r-a Srniillncl. ennriildc behol er, in
clelning ar sinl skoear..

Där'crno1 \'zll tillstri;mn jng.'n till Sk.res
institurels Lrrbildrrinc.. fbltfar-ande diilis. Un-
clcr- I E.40 anrniilcles blr-a n ä elclcr.. r aLav derr
ene vzrr (lar-l Lucl*'iqs sorr Lulttis \\'ilhelnt
()r'l,,llitr,. D, r .lrrlle,lru,r \ er'ilJr e t\.i ,,t
irtnan rttan ktntdc talil otr all tnan sanllat en
undeLvisniig!llrltPp a| strldeltter. Dctta in-
tråflaclc för!t år 18,12; dri skrcvs r.uinligerr
fenr lrrglingar in sonr clcler..

Kolnilgsförsök
Undcr liuter-n I 8,10-.11 fick Obbar-irrs Br.uks-
societctc.ns rrppdrag att göra kolningsfirrsilk.
Harr hade rrärnligcn I'id sina besök ute Jr:i cle
olika bruken kritiserat cle sr cnska kohrines
lre Locler-n a, sotr haD ans:ig- all t.för- mlcket
slösade rncd r,irkc och gav klaliratirt cliliua
kol.:s Bl.a. för'eslog han en örcr-giine till lior-
tare och kllrven vecl och en ltiittr-e lt:rtrtct-ing
.rr lul"t .a .rrr der .lrd,l,r,l, s t,, \ir,, lrrc i
skogcn. Expe rt erna :r1 l-Ilt r och Sefstr-ilnt arr
s.ig eliellerticl inre irtt clc al Obbar.ius före-
slaena Iörbättl-inslrna moti|erircle cle ökacle
lostnadeLna. Obbarirrs r irr också kritisk urot
clct svenska sl'stemet att fiir.koluinqen tnlita
clen "okunuiga alltnoeen' och frjrordade
tlkcskolarc. I en artikel i.lernhtntatet.s Arma-
lzr sautmanfättade han sina surprir.rLter på
de svenska kohringsmetodcr-na.!',

Efier-hand startade urbildning i kolDing i
Skogsinsritutcts regi och kolrrinesförsöken
fortsatte under de iirljatcle tio år.err. nu ur.r-
dcr leclnins av sonel \\'ilheln Ohbar.ius,
nredan ladern höll sig mer-a i baksrundcn.
Nleci sen arc tider s cl-larel llcter. forclzrller.
nog cn del ar, Obbar-irrs iörsöksr.esultat li-år.r
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. .:.in1.:arui1 cri smula tveksarnlna. Solr ex
:rel kln närnrls. ?ttt llrl ?rnsiig sie ha
' :r.ltt (leL osrnnolikt hirea kolutbvtet pir

- I Il-olisen beroclcle det elhrilhli rcsulta
: ,l.rr rillrrt-r rr,l rrl,p.lrrtnirrgen.rr
.]]rcf.

3r-e vet till Brukssocieteten
..ll - rn prograrnlörklarins

'rer ius ägrradc mvcket tid rrnder hös{en
.-i)i1l all för-falta en inlaga till Brukssocie-
:cn. dil han utvecklirclc sin syn på sr,enskt

...,t'br-ukoch på urbildningen avskolisfolk.

...:rrelsen. sorn v?rr stiilld till "Hcrrar Fu11-

.....tige i Jernkontorct", d.v.s. Bruksägar-
- :ererens verkstållancle organ, lir dagtcck

.,d ljanuari 1841 och bcstår av 19 tättskrir.
: ..iclor ifbliolbrmat (r'ilket rru rrotsvarar-
- .icll 4.1 rnaskinskriven te\t). L)en är a\.

:. r-rd på en svcnska som ()bbariLrs tvdligen
. - nr inte helt behärskar, Ii))cl lred rnånga
:.fiLrppfätiade old och "t,vskr" ordvrind-
: :rqar, nlen fullt förståelis och med en viss
.::aklig stringens. Upperbarligen har lran

egcnhiincliut skr-ilit clen slenska texteu i in
lagu.

Skrir,elsen är viklis för a(t firrsLå r'acl C)lr
barius ville trtnittir mcd sin r,elksamhet iSve-
ligc. I)cn innehäller rle er-fnleubetel av
svcnskt skogsbmk, sorl han sarnlat undcr-de
16 månaclel h?ul verkat i lzrnde t. NI.a.o. en
itr,rl\. a\ ilrt rr, tt.la.k,,u.ht ttlrt\ \ralr\. I

varjc fall i berg..slagsskosalna. IIau uttrvckcr
också sin s,vn på hrrr unclelvisuingen vid
"hans" skossinsljtut boLde organiscras och
onr hl|| arL' ti r med.kog.l'rrrl'pl. rcri gr
borde gå till.

Hau inledel rnecl erl rcsum6 över skogs-
hushållninscns utveckling i hans hemlancl
Tvskland från 1400-talet och liam till iciag.
Som en tankestiillarc för alla denr. sonr an-
såg att svcnskt skogsbruk borde klara sig
utan utländsk, d.r'.s. tysk, expertis påpekas i
skrivelsen irtt tankarna om traklhlBgesbru-
ket bygger på en lång erfarerrhet och kan
hiirledas till mitteD av 1700-talct. td€erna
hade vidareutvecklats av flcra framstående
skogsmän under liJ00-talets förstir hälft.
Obbatius nåmlet docl intr ri,l narnn sin



egen lärare Clotta som auktoritet, ej hcller
dcn andra stora skogliga eestalten vid denr.ra
tid, Hartis. Dessa båda skulle han ser.rirre
kornma att åberopa sorn de ledande "tänkal
na" ifråga om skogsskötsein. Dct bör kanske
påpekas att inte heliel af Ström i sin lIantl-
boh för skogshushrillttre nrimner dc bäege . Ob-
barius håvdar med kraft att skogsskörsel är
vetenskap, sorn kräver utbilcluing och kun-
skaper i cn rad ärnnen. II:rn görjämlörelser
medjordbnrket: Skogsskötaren "kan icke i
likhet me d landtmannen förmedelst mång-
faldigt kostsant bearbetande af sin mark
komma i tilllälle art noga lära kiinna clen,
t rlan rrråste derlör urnn Lrppdrag/ \ill.r \, \ tet.
och för detta ändamål måste han bedörna
sin rnark igenorn blott ett betraktandc af
den samt af vissa kånnetccken, hvilka natu-
rcn sjelf och naturli:ir-an sifiit honom vid
handen". Han påpekar också att skogssköta,
r-n in te rnrnjur,lhrrrllrrrrr kunrle rirta:irr.r
misstag genom alt nästa å1 ändra sitt hand-
lingssiitt, utan misstagen kunde ofia bli be
ståcnde en hel trädqeneration.

Obbarius intryck av svenskt
skogsbmk
Obbarirrs mötte tvdligcn ofia invrindningen
vicl sirrrrtal nreri brukslolk och andra.;1ii sko
gcn i Sverige klarar sig bra uran spcciella
rccler-fii skötseln. De till synes oän.lliga
skogstilluiinearna bor-cle bolga fiir- :rtt slouerr
alclris krLncle ta slut. Så fr lmi'i;r Lex. (1.A.

Aear-clh pri flcra srrillerr i sin bok Iorrrlt llll
\tal!?horotnith rlallir-1ili, alt orn bara skogerr
llimnas lit siil sjlih,oclr lllln sel till att derl
in1e ixer-anelk:rs, sli bclriirs irrucn specielJ
ski)tselrretod: skogen bchiillcl sin tillviixt.,r',
Aglr cih lar- slar'1t ulotstiilr.lirre till trakthla-
gcsrrlel()cleli ocll ltLirleraclc Ii)r- clen "Dattrr-li

sa skosshtrshiilhrirsen". F.frcr ved Obb:ilius
lrcktc sig se omklirrg sig i Belgslaucn, kun-
cle harr inte dell Asar-clhs och irr trkslirlkets
åsiliter': "IIvacl som dessutotn bctr-äf}al clerr
egentlisr skogshlrsh iillrrirrgcn ocir cless skiit-
., 1..; J'( hÄh.. lr:rrrqrrnsl.rrlil tilr rrin:rr.rrr-
de alla hithirrancle krrnskirpcr. cmedan skcr
garnc'för-nzirvarancle befinna sig i ett föga

ordentlist skick." - "Hvilket land finnes väl,
valest ägander-ält€D till skos är så ljtct ak-
tadi" - Mcn: "Ilvarest finnes vål ett hårdare
klimat, som ickc blott föranleder till ett stör-
le brlr,'l ,rl .l,rq. lljlt:ortr ålrcn jr rrrr.r
rrrisseyrnaclt för dess trppdragandc?"

Obbarius är egerrtiieen, som fiamgår
nedan, ganska hovsam i sin kritik av skogs-
tillståntlct rlot bakgrunti av de förhållandcn
han kom ifrån: ett orcLrat skrissb.uk clär clet
årliaa uttagct ur skogen satts i rclation rill
tilh,äxten. En annan tysk skogsrnan, Ober
forstrath von Berg, iir betydligt hårdare isin
bedörnning av de syerrska skogarna. \brr
Berg var Cottas efterträdare som förestånda-
re för Skogsakademien i Thaland och sior-
de 1854 en skoelig studieresa genom Sverigc
och Norge. Harr hade ungefär samlnil cr-
far:enhetslnåssilla bakgrund 1'ör- sina bedönr-
ningar soru Obbarius. Han år tydligcn gan-
ska förskräckt övcr vad hau szig och skildrar
i err reseberåttelse sina intrvck på föllande
sätt: "Skog s(:r nlan i Skanclinavien i riklig
mär'tgtl men ofta också blott tråitlarrz .r*oggrtori

bevåxta metl clånrlig rnarskog, sotrr lcmnar
föga virke. NIan har mycken skogsmar-h, rncrr
ofia ingen skos, aldra rninsr någon sådan
med motsvar-ande åten'åxt. Jau är- böjd tirr-
atl tro, clet svellsken (oclt norrmannerr) :rf
dct loi\'ande utseendet fiirledas at slura till
rikedonr på virke och såluncla anse det pii
mänget ställe befintliga öticrfliicler derpå
såsorn orrltörrrliqt. N,Iar) !lör sis icke rrröclan
att qiira niigon beräknitrg; man arrscL ctr s:i-
dan lerrt afonvttig. cllcr-är rllr r ock r-iclcl fijr-
ilt1 läeca i clascn nlissfdrlriillanclet ircllaD
tilli äxt och fiir-brrrkrring-." - G:ir nan rrri .let
irrle lfsliogen, sii fiir-rn:rn en bilcl al en helt
oclr h:illet orcgelllrrrclcrr bllicllinasskog.
Xlan huggcr'hrucl man behiif\cr, ll':ilhelst
rr. rllrrrcr rr.i1,'r ,l r4lig . u, lrl,, krrrrr,rr .i '

,,'1 111-1 11ri11q..r lrt, .,,rrr ,,rrr .l'.r,irrrr'.
-lrzitl af alla ilcllar slår'ltullcr on1 ltrrller-l lln
rrcr- man lllit oclt cler'stör-r_c, sanl Dl i1o llaillq.
ancle, jcnrnårigl skogsbeståncl, sii :ir-o dessas
tillr aro att sLrifla på tillfä)lighetcns, mesl på
skosselclens räkning." - "Dct obeskrifligcn
örl.liqlr. rlrnr.rrd.rd, . ti'r .Lnq:rrr:rrrn.rr. i,q,r
renl af tri)srliisl uti cn sadan arrblick irkas
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: :rrL nlcl-u nf(lct slösaktiga saittet för- afverk-
:r{en, idet nistan allt aflall fzir c1'arligga."
\horhu:hlillning kån ner man, såsom jag
len lirr-ut sagt, alldcles icke."I
\ on Bcr-ss skildrirrg bekuift:r va<l Obba-

:L. iblelet till Bnrkssocietctcn lbr-siiker
.,:.1 iill siD:i rrppdragsgivar-e: Skogzrma i

: :: q\lagen ir i ett beclrör'ligt skick, stor:i arc-
i. liggcr skoB-liisn, cl:ir skog firrrrs kvar rir

: r pliglad av ett ooldnat blidningsbruk
i rnan karr ör'cr hrL\.rLd lirgeL inLe se sk\rr-
:' :1\' en ordnacl skogshushlillnirrg.

Hur bör skogsskötscln i bruks-
.kogarna organiseras och vixl
,.rä\'s 2N, de skog^smån, sorn
.kall sv:rra för skötseln?
: :: r ikt ie 1iåea i Obbarius skr-ir,clsc r,al r ilkl
, :.1 sorn bör' strillas på den sorn skall ägna
- : - .rt'skogshushålliu els" cl.r'-s- sko3..suan-

nens lrke: "Skogsrnannen mirstc vara irrtcl
iekttrellL Lrtbilclacl. men cleljente till krop-
pcn hiirclacl, kiinslolirs euroL allt inflrtancle af
clålie r'ä,:lerlek, ellel mcd:rnclra orci besitt:r
såclana egenskaper zltt mull sällzrrr firrrrcr
clcrn ltos utglirtgirr', sorn unclfårt den fin;rre
upplirstran.' Alcn i Trskland ktrnde rnll
cnligt Obbalirrs ha problcru vicl rekntering-
en till skogsDlalr D ayrkel, men rnöjligheter-Da
irtt få.jaga som skogsErinsten er.lr-jöcl (!), gjor.
cle att man indå kunclc intrcsscra clt tillriick
liiJL.nnt:rl aspiranLer'.

Alen i Svcr-ige bolcle rnan s1älla krav på
att elever-na vicl en så kralificcr-acl rrtbilclrrirrg.
sonr kllivclcs firr- "skogshrLshåJlarens" \rke.
bolcie ha genorlgått gt'rrnasiruri och kanskc
ocks,i hl stu(lelilr r'id rrnir,ersitet niigot är
lirlc intniclct vid llrukssocictetens Skogisinsti-
llll, ja, egenlligen borclc clcvcrr, sorrr i ll'sk
l:rnd. Lrnder e(t par år-ha liiljt crr iilcL-c skogs
nran (Nlcistcr) i arbetet. (Jbbar-ius ltacle svn-

bar-ligen inga små kr-av p.i sirra blivande eler



el, krav som markant skilde sig fi-ån af Nor--
clins tankaq lilka ocksii cielaclcs av Skogsocie-
tetens fullmäktigc, tlir clcnne lacle fltrn f<ir-

slaget orrr lltt starta en skogsskola. Enligt
deras rncning borcle bniksskogarna kunna
skötas av eubart skogr,aktar-e. visserligcn ut
bildaclc, mcn clir- kr-irven p:i fiirkunskaper-
var-ben'dliet lägre.

C)bbaritrs haclc ganska långL grierrdc idder
oln hur de idealisla brLrksskr)gzlrnii bo.de
organiselas. ic'l6cr sorr snarare ankriiit till ett
skogsbnrk. om il.tle ägt, så i varje fall Lout|ol
lerat av dct allmänna. staten och komlru-
ncrna. Det är n'ciligen hans trska erfnrel-
heter-som gör att han vill bortse frzin ägo-
gränscr och orqanisera ett "cnhctsskogsbr-uk"
hclt skött och förvaltat av olltntligt ansLällclr
tjånstemän. Han menar- atl skogsiturchav
lrpp till 50 000 tunnlancl bortle förr,altas al
eu skogshushållare. som till sin hjälp skuile
ha l0- l2 skogl:rktarc, reknlerade ur "bondc
klirsscn" och med en kortare praktisk utbild-
ninc. ( )rll rkog.ill .'lllr\( r r.rr srirrre irr
50 000 tld bordc det också finlirs etr slags
skogsctrcf, cn "skogsöverinspector". Det lanns
visserligen reclau på 1840 talet enstaka bruks
äuarc, excmpelvis llddeholrns Bolag, sorn
disponerade skogsarcaler-av den här ornfitt
nilgen och som sålecles skrrlle ha kunnat
motiYera engageranclet av cn skogschef,
åven orn det stora flcr-talet bt.rl barl firr'
lbgacle ör'er'2 3 000 hektar skog. Obbarius
tiinktc sig ndligen att flela bltrksiigarc krurde
slå sig szrmman om en gemeusarn fiiraltning..
av stogarna och dlirigcnom skapa relatirt
sjrilvst:indiga skogslöretag rnecl uppgift att
leverer.a traikol till ågarrrzrs hvttor-och ham-
ma|e. Tanken ult skog borcle liirvaltas a! det
allmzinna och inte a! privala, som kulldc fi-cs

1as atl kor$iktigt exploatcra skogen, fanns p:i
flcra håll vicl dcn hår ticlen. t.ex. hos bruks
ågllen af Robson tich biskop Cl.A. Agardh.i'!

()m skogsbruket skrrJle orgatriseras pi dct
här såttet. skulle e11 stort behov irv knlificc
rird, cnligt Obbrrius, "r'ctcnskaplie" skogsut-
bilclning uppstå. Det val alltså persoual av

clen här-kalegorien sorn C)bbar-ius lillc rrtbil
da. Diirtill skullc behör,as ctt stort antal skog-
vaktare ned enklare utbilcln ing...
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Obbar-ius anttdel ocksli i skr-ivclscn den
1 januali 1841, r eclarr innart ntbilclningelr
ec..enlli!:er) kornrnit igiing, att skolirn i Ilysala
bör flvttas till annan pllts. sonr gcr biittre
ntöj lighcter- 1ör rmcle rlisnirr{rcn. och clir-clet
finns ett stiirrc skoeskorrpler. som kan stäl-
las urrclcr skolliir-est?iudlrrcns fiirvaltnin g.

Obbarius talkar om hur skogs-
skölreln borde planera*
I skr-ir,elsel ijrnuzu-i 18.11 tecknal Obbarius
ocksii cn skiss iir,e| htrr hzrrr tiinker sig att
"rcqlel inqen", (i.\:s. uppskattningen ll skous
tillgångarrra och fiamlagirnclet al cl hushå11-

nirrgsplan, hor'de e?i till.
lnleclninasris rcdogirr han för-de vanli

qr.tr rrrrtLlJIr'rrr lol .1,'q.ll,rrrl.i;1rrrD{, n

och bor-jar metl af Str'örns tnetocl cnliqt liam-
stiillrringen i boket Hantlbok fi)r shog;|ttlslriIlt
rz, sollr i stort innebår att skogeu (cller skif-
tet) ildclas i lika ntånrra hvggcn, a1la lika sto-
ra. som antalet år i omloppstiden. En utleck-
linq av denna s.k. arealmetorl iil att i ställct
försöka fastställa skogens Lrnusiktiea procluk-
tionsförmåga och att indcla skogen i hvggen,
som vicl aserklingstillfållet liinrnar clen
kvantilet vilke, som motsvarar-den beräkua
de åt liga gcnomsnittliga tillr,åxtel- Er såclan
plirn skrrlle således r.arir bvggcl på iclin om lika
storzr årliga vilkesuttag bzrsct-:rcle på r'ad sko-
scn uthålligt kar] produccra i zroly,r, istillet
fijr tankerr att årligen ar.relka liL:r stor nr-ez{

?lnpassat tiil cn t:inkr oplimal ornloppstici.
Frirg-an onr "ale:rlplau" cllcr "trlymplan"

sorn princip vicl skocsplaltläesltinrien s\ssel
..rrtr rl, trrl,r .koqlie.r pinlj.rrrrrr.r irrr, rr.irr
rllldcr slutet av 1700-tirlet och firr-sta hill'tcn
ai 1B0(lLrlet.ri \{en tankarna hade iinnu
inte vllllllit insteg hos de sleDSka skogsrruin
ncn och Krrn gl. Skogsirrstitutcts firrctlziclale.

Sii rcclosör Obbalius för'clen uroclificrirrs
a\: metoden med volulplan. son ll-amlörallt
Clotta pl:ideral för'. Nlccl h:insrn till sviir-ie-
heLen irtt uppsk:rtta tilh'äxten ör-en hel otl-
lu1,p.ti,l,'nr I'rlr-I2rr.rr. .\'ll rrl-r rJr Irir
beiinner sig i elr ijver giuigsskcdc frårr bliicl
ninssskossbruk till trakthr,ggesbruk, och di
mar) till stor clcl sakDar-er-f:rr-enhetstai över
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_.jtct()(1, s()lll t]rcr-l tar sikte 1Ii cle i ticlcn

: g,qencle avvi r'Lt r iltgill.l I ll. (lel I ()llt lrt I

--, 1te liLelkont lllnde La\eri gar ocll
. .illllirts!plnner: lanskc !ar t l0-20 liu,

DLLtr srrcccssivl kuruta arrltassl sig till
. -, ' Itltiiilige. r'ct liliga 1tr-oclLrktl0Ilsiör.

--,. Hrir sliiljcl sig Ol)llitr ius ir I tc ba.il fl.lin
- r,rn LrLun:ircn fi:irr (irstal SegerclahJir.

.it ikt firljclc .let Llrsl)r ungliga slsrellct
. .1ll l]eaiitu att (l( tta illnebar ntinskatlt:

::'uttirs (nl(lcr el lirljcl av iir, till lil.friug
.r( )gsaigal_a'lt.

l.lrd Lrtuirnnsprrnkt l'r-ar (lola fiircsliir
.,r r. I;,li.r r,l. rillr.r1,rq.rrrq...irr rr.r, , rr

.:r.rllIlirrusplarr skrll uPpstrillas: Scclan

- -r:.tr lla liir skogen fiisrsl:illts nte(l lljilp l\
, iiln tnt ii tcrikartol rl.rn., qiir-s en pt-elirrri
.rPPsLattninc, da rlirrl oklrlair-t lijr.sökcl-

:.1 sis el) upPlztrtltin;: otD llirnplig onr-
r)\ri(1 och orn skoij..e s lirr clclDing på oli-

. ,lclctsklasscr-.r' \lccl lecLring:rr dcnnlt bc
::rning irrclclls skog..er i "periocler", r'arn-

-rn I 5, :rllteftcr angcl:igerrhctsgr adcn :rtt
. -r ka Pii g uncl :rr ilcler. och nlinskad (ill

,..r. skadefickleus m.rr. Områdcn sorn llc-
:ns rncst angcläg_na a :r\.\.crkl, samlas i

.'.:r iocl I" oclr cle orrråden, där arl,erklrinq
.ie Lall liorrrna iliiiga liirrlin islutct av
:rloppsticlerr, hälför-cs till "l,er.iod l\.,' ellcr
leriocl \r". L)är'eftcr för.söker uriur fiircicla

.. rgen på clc oiika periodcrna s?i:rtl man 1å.
.:r!.i.-fäl salttnla ilreti och sarnma vir-kesllL
-,q s;rrnlat i vnle per.iod, och har di skapar
:r pleliminiil hushriIhrinesJrlan.
Bcroeldc på vilken ornloppstid mau valt

,:h hrrr många periodcr man inclelat sko-
:eIl i. kan lrtiin sedan a\\er.ka skogcn trakt-
::',glleslis rned bör-jan i de ornråclel som
il.1ssaLs som tillhciriga Pcriod L Periodemas

,.t,1 krrr ruri, ra nrllnr l.l ,,, lr 20dr.
Obbarius n)enar atr fi'ngdpunklen i pla,

::rr insen bör läggas pä skogar-na i Periocl l,
: \ s de skoea)^som berriknas bli awerkacle
:rool dc närlritste 15 20 åren. För denna

:rrr iocl gör'cs clår-för - med ledr.rirrg av den
:-,r climiurira taxeringen cn r.egelråLt bc-
i::1ndsvis taxerins. Försr därefrer fäsrställes
icn slutgiltiga hrrshiillningsplanen.

Eficr-sont filrulsiittltjlteer lir. lr skogels
li'rr.rl r irr': .l.,rl .r.r rrrr,l, r l, ilrrirr; :rr -rr
"skogslrLrshiillilr c" och skoqsiijr r alt:rr-c, cl.r. s.

en rLll)il(lad sko!:sr11a , Iill ()bltat-irrs ltt r,:iiet
rI 11\\'crllt ilrgstl alrcl lirr. olila iir- inoll r Pc'r.iocl
I !:iircs.r\ liirvalt:lrt: r r, sorn biir.firr.a hrrslriils-
bol ilcl skogcrt rtre(l angirluldc ar ilrcai o(.ll
lilkcskvrn titct fiit all:r ai I crliade rr akrer:

Hrr.rr:rJl'lr,,l.r rr (,'..rrrr, , \.r \lr,1rirrq,,rr
iirl inltchilil L fl r'egister ö\cl.!illl lt'cr-klrlc
bestincl Irccl upljlnällir (lata oDr bcsl:i[dc1
och blil c.l riilclefirll rui)jliglrcr rill konl.oll
er' lrush:illriinqspl:urens tillliirliriishel, [rcd
val's lrjiilp nralr l(an korrigerl pllurens 1r-:rn-
tidi utrag.

Obillritls atrsct all crr rt! lrushålluings-
Il.,rr lr',r ' or,r. rr.ir l,-.r.rrr,1.rr.,,111 111,Ir:rgir.
till avvcrkling i Pcr-iocl I iir- aner kade, clå
Drall selecles lil lirgal-iive. ett avse\aift crf:lr.clt
he(srnerteliiil irån tlcn g:irriana per.ioclen c,cll
,r, l:,r lrrrrrc k.rrr l,edilrrr:r rl. turJr,,l,l,rrrrrq=
ri: p,'.irir.r rilivlirr, tt, Lrerrr., rrö'-rq",,q,.rr
lr,rr l'l:r,lrrirr'rill r., k rl'r qlcrl, r rrf .

()nr bmksägaren skulle fiuna pr-oceclur.err
irtt åstadkonrma en fullsrärldig hrriiålhrings
plau alltlirr ornsLrindlig och clyr.bar.. hrr Ob-
l)al-ills ctt ör'slae lill etr ltilligat-c var.iarrt. IIzut
anscr att nlalt rnccl tåmligcn gocl tr-äflisliker-
lrr r llrr rriij.r riq nerl Ll, rr 1'rr lirnirr.ira rr1,1r

skalllringen cnljgl ovan, som hltvudsllkligclt
blgucr pli fiir-r'åttningsrnannerrs okuliir-a lte-
clörnningar: "Elfiirenhetcn Itar \,isat att sii-
clana eftcr irgonm:itt uppgiorda beskannirrll
.rr lcll lil Ir\ ltarrr .unr,rr rr'rqBr:rnn,rr.,irr
rnan kunnat föniinta, och man haq seclan
sädana skogaf blilvit mcra uoggrant llra)ts
kade sarnt deras aflastning bcråknad, högsr
szillan nödsahats giira några bettdliga af-
vikclser, utan deremot funnit en förviinande
ör'crensstämntclse mellan båda." Den,'billi-
!:are" varianren av hushållningsplan kon]
sedcrDera att olia arI'äntlas av Obbarius
siioer- och elever

Obbarius ägnar- ocksir gallringen, eller
''l!älpgall-ingcn" sont air derr \anliga rermcn
för iugrepp i shrtna bestånd, uppmärksam-
het i sin skrilelse. Han rncnar Diimligen alt
gallringen inre bara iir ett sätr art ta rillvar-a
trrid som är på våg atr dö i konkurrenscir
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med cle stör-rc, lltitn ocks:i ctt rnedcl alt gv-n-
Du dc störrc ocir \'ärdefullare trliclen. Han
talar eftcr t1'skt mönstcr om "hulr,ucl afkast
ning", varnred menas slu t:tvt cr-kl irrgen oclr
' mellzur-aflastningllrlta'. d.\ts. galh-ilgar rra.
Han piipekar- att gcnonr självealh-ingerr korr-
lrel rner åu 30% ar.de tL.sprungliga slam-
nr:urra a11 clii innln bestårrdet slutarrer.kas -
vilket tor-cle llra en urrclerskattning - oclr
den Iirkesvohrl detta relll csenter-ar bör ut-
nvttjas till kolriDg.

I sin plädering tör hushzilln in grplaner på-
pcliar Obbaliru en orrrständigllct, sorn såkert
itrtr.aktr,r, le lr ndel* lÄr br rrl.iqar rr.r. rrim-
ligcn Döjlieheten all rill nutid diskontera
viintadc lialitida tilhäxtökningar: Om nan
nred planen som glund kuncle beräknir den
ökade ar kzrstningcn i fi:rnrtiderr, kuncle rrari
också orncdelbart btirja tillgodogiira sig dc
r.ittrad, ökard, r\k.r.tnirrgaIllir *,m rill,.1
bölan var smä rrcn eftcr-hand skullc bli
nrärkbara. Hatr moliverat- detta 1örtida uttag
av fiarntida skörd rlecl att clen nutida ågar-crr
också bör ha fördcl av glorda insatser, sorn
annars bara en senare ägare i en avlägsen
framtid skulle få disponera.3L

Här skiljde sig Obbarius uppfaunine fi.ån
de id6er sorn meddclades r.id Kunsl. Skoss-
in.rirrrrer i \lo{ kholm. d.ir rnrn an.åq irr
virkesförrådet först rnåste ltyggas upp till tlct
rätta, "harmoniska", vårdet, innan man fick
njuta för-del av de komrnande tilhäxtökning-
arna. En hushållningsplan, utförd enligt irr-
stitutets modcll kundc, orn skogstillståndet
var-dåligt, irncbåra att skogsäsaren omedcl-
bart rnåstc Dritrska \rirkesuttagen, och att hau
seclan fick r'änta etr hcl onrloppstid innzrn
han nåclcle upp till "nor.rnal" r'irkesavk:rst-
ning. Svnsättet hade kanske sina för!änster
vid Itushållningen rred statcns skclsar, mcn
förelöll irrte bmkszigare med ständig brisr på
tråkol sårskilt atr-aktivr.

N{err Obbarius underläter-in(e art vaLna
för följderna om nran under en längre tid
skördar mer än rillväxten, d.r,'.s. den virkes-
\rollm som hushållningsplanen 1ångsiktigt
anvisar En sådan överavverkning ledcr efter-
hand till såmre och sämre virkeszrvkastnine.
Större uttag enstaka år än som planen an-
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visar måste därför följas av nlotsvariucle
minskniug al ancr-klilgar-nir anclra :ir.

Obbarirrs lzimn:rr i sin skrirelsc ocksi
några cr-farenhelshl om pcr-sonalbchol och
preslation vicl skogsindelDingsat-betet. l tå
skicklira skogshrrshållar-e som ar bctar- till
sarrrnansj clcn ertc tned pcr-iotlirrdelnirrgen
och den anclr-e rnecl uppskattnine a\,\'irke!
fiilr-åcl och tillväxt, bör.errligr hans ber?ik-
ningar itver-en sontmat-hinna planlägg.a cir
20 000 tunniancl och uncler.clen påfirljanclc
\irrlrtlr Ll:1, er l,'r,lerliq:r helil.r,irrqr .:l,u
rnanslällningar ocll karlritlliltg för at1 fl ant-
s1älil den slutliga hushållningsplanen.

I slilir,elserr tiil lJrukssociel e ten länrn:rs
ocksi någla räkucexeupcl på r,acl ör.er-eiine-
err lratr hl,i,ltt irrl tillordtrar rrrrlrlrrlqt.hrrrl
sknlle kunna innebrira i friig.a onr iikad till-
viixt. Obbalius bedömer arr det dillills all-
månna skogsbr-trkssär te t i Bergslaeen - bläd-
uingeir gav en genorrsnittlic tilh,äxt av 30-
.10 Lirbikfbt per tunnland och zir (ca I nrr
per^ Ira). En ör,ereång till trakthvggcsbruk
skulle kunna innebära en ökr.ring mecl 50-
100%. Han stöder sig dän icl på af Ström, sorr
i sin ovannämnda lårobok angcr ånuu högrc
tal för vad som skulle kunna uppnås.nt

Avslutningsvis pliiderar Obbarius för sitt
skogsinstitut, och hans visioner för fi.am-
tiden är inte små: "Nfånga andra för en full-
ständig orsarisarion af skogsväsendct nöd
vär.rdiea omstärrdigheter skullc blifv:r lö)jcler
af en sådan anstalt, såsom. ett utkast till
skogslaear för skogarnes skvddande och lör
deras hållande i nridig ordr.ring, inriittancle
af ändamålsenliga skogspolisanstalter, för-
båttrandet af de träclarter- sorn begagnzrs,
äftcn:orrr rrppr.irrarrd, al'rÄliq;1 ;'r\lntr Iio
ner för hela persoualen o.s.r,."

Det är tvdligl atr Obbarius ocksä hoppas
att lran..kog.in.rir r sk;ll llruaii.r r,r lrar
på en skogsvårdslas - 70 år innan clen blev
skriven oclr antagen. Han drömrucr också
om någon form av skogligt tiilsynsorean, ett
uppdrag som den sedermera inrättade Skogs-
styrelsetr fick 18 år senare.

Den ganska ingående redosörelsen för
Obbarius skrivelse rill Brukssocieteten har
giorts därför att skrivelscn klart visar.hans
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: .lngående en av dc huvuduppsiifier.
::;rDs rLppclragsgilare givit hononr, att

: .ita lrushiillnirgsplaner- för- bntksskog-
, !om scnarc kornrrrer att fiarngå, blev

ch :ilcn hans cftcrföljarc, clc s.k. oåla
r. i stort setl lrogoa dessa icl6er rtndt:r

, .in verksamhct. Nlctodcrrra för skogs-
. :rin3.. kOrD att tillämpas i bruksskogilrru
:. intill 1800 talets slLrt.

'. 
-,c1 hände med Obbarius

..r'ivelse?
',.u irLs skrir.else till RrLrkssocieteten frrrc

-. , 'l,lc:: allm,inrr,.r.rrrtnlrttlt,trr.t r rrr.rj

'-i. clå är'en aDdra liågor riirandc hzrns

:i'enrhet togs upp lill behandling. Oar-l

.,n von Hermanssol, tlisporrerrt på Fer'nl-
.cn och Obbarius hvr-csvlird i Bvsala, ltirll

- l.ingt anftirande clär han pl:idcradc för-
, :rc skogsr':ircl i Bergslags-slogJarna oclr
,:I]liiill den stora nvttan av skogar_nas reg

r :lg. d.\'.s. alt ikogstillgånF-al-na ta\cradcs
:r blev firrcmiil för planering. IIirn vits-

' ircle ()bbarius ucdigna kunskaper och

- 1.r kalaktär segenskaper och föror.l21clc cn
n ing al ersättningcrr till Obbalius mecl

- i, cllcr till 3 000 Rdr per år, vilket skullc
: tliqgöra att cn alldrc liirale krude anstål-
,r. I I:n meddelade ocks:i att hirn beslul:rt
:.\tlilliL eD son til] Obbarius aff skiita Fcrrrir

': ktns skcrgar: FIan zrlsåg dÅlr:ned HerttLan
,'rbn-iris, pr-eussisk l'örster friirr Lauenbrrrg,

. :r dock försr i novembcr 18.13 kortt till
: cr ige och Färna.n8

\r'cn dcn irrflytelselilr.e Johan Norden-
: ,,r.. ägare till Ecls bnrk oclt till Holnraverken,
.,..rcle för en ökning al arvodet.rrl

Obbaritrs fick clock ir Le olneclelbar-t nii-

- ,i hö-j{ ilrvode utan Irågarr överliimnacles
i lullnriktige tillsamnrans nred Obbarius

-.r ir else octr ytter-ligar-c ctt firrshg orn inköp
. en passarrde bruksegenclom, dit Skogs-

:r'littLtets \:erksamhet kLLnde firr'fl rrtas. Ft_ir

-.1r1 orn Sko€isilr sl itr rtets fiir{lvttnirrg kom alL

:rerligarc kornplice.as genom ett fiirslaij ?rr'

: r rrnz lrn Schiclc atL !lli saniman Bergssko

-rn i FilipsLad, dår von Sch6clc var-\'erks?lm,
:jecl Skogsinstjlulel.

Den fortsatta \ristelsen i Bysala

och Ibrtsatta kolningsförsök
l-Incler sommar-en I841 r'al Obbirritrs svssel-

srl1 rned att inclela Ka|niansbo bruks skogzrr

och nrccl firlbeiedelser- fiit notsvarancle
albeten i Fernaver_kens skog:ir sornmaren
18.i2.

Obbar-ius intrcssc fijr-kolring leclde tili
fortsatta kolningsför'sök i F:irna hösteu 1tl4l .

Nogglannir journalcr iircl kohringsför'lop-
pet 1örcles och en raPpor-tjiinrte tzrbell ör'er
utb\1e{ sarnmanstiillclcs och skickades till
.fcrnkontorct i Stockhohr. Rapporten lrim
n:rdes 1ör-bedömning till professor N.().
Sefström och blrrlspalron af Lrhr, sorn bzig
gc lann Obbarirs rcsLrltal jDlressanla och
lekommenclelade att hrn borcle få fo.t!ii11a
sina försök.r"

Höstel I8,11 or clnacle Obbarjus \'icl F:irrra
cn kurs i kolning elicl ulirnnonsering ifni-
honloryts Att.nal.er. Atta personer dcltog i ktu.
scD, \'ara! ett pilL bLrLkspalronet-, 11er-a skog
vakrare fiån bruk i n:irhetcrr och en elev fiän
Krrngl. Skogsi ns titu tc t, förutom Obbarius
cgna elever- r'id Br^ukssocietetens Skogsinsti
rut.

Urrdel vinteln IE,ll-,+2 fbrtsatte Obba
rius uncler cit:ilig r,rintan på \,tterligare elever

- han hade ånnu bara två sina för'bereclel-
scr för clen kornrnancle skolr,erksamhctcn.
Hern börjadc bl.a. skriva på en lirobok orn
skogsvetenskapcrr, \'itrs försLa del skitlle
kornma att ligga iiirdig och tryckt år- 18'1!r.

NIen snart fick han ann:rt:rtt t,inka pii. Von
Schiele i Filipstad, clenna gång understiidd
av clen clriftigc brukspatronel på Lesjiifbr-s
GLrstaf Eknran (1804-1876) ', åtcrkorn pii
nyirct 18,12 lned ett mer genomilrbctat för-
slag till att slii sarnruan cle nå skolorna i Filip-
rtird ocb Bvsala.

Eventuell flyttning till Filipstad
och sammanslagning med
Bergsskolan
Skälcn, sorn zurfirrcles för art f1r'tta Skogsirrsti

llrlet 1il1 Filipstacl oclr att sarnor-clna cler mccl
Bergsskolan. r'ar llcra. I'lan skrrlle liir all-

39



lllarrrla alrllcD sasonl !ie()llletfi. iifitll]elik
och kartritlline m-ln. lilrn a alt\.iiIda silllltrlii
llirare. Aclninistrzttioncn sknllc krLnrra 1ör--
billiaas. (iusrafEknral sie en fi)r-del fiir-hela
s kogsliirclsla r r kc n oIl 1örst?iclsen tirr-skogs
burk bllrrcl belgscli'r'er.rra krrlclc i)L:rs. clier.
sonr tllikol rirl clcnnil tid lrpiJlittil(lcs sorn cn
orLrn bir'1ig br-istr lr a lirr. il rrken.

(irr.r.rl Lirrr. .t\.'. , rr .r\ l,,,tr,l, ltir r.il
clet g:i1l11e utt infi:;l!l orclrracl skogsltrrshiill-
nine i brllkels skogilr.().h dct kal cllirfirr
l i r r l. r. , r r r l , , l r r i rq .rr l . r tr,irrr.r., r,.,t,,, ,,rrr
lr.rt . ir .:rt., r. H. tr rr r,l, l,' .1 rll:...ir, rr,:,
digcrr rrtbilclnine. clcls i Lippsala rl:ir. lrarr ar.
lagt h or r_:itl ser:trn e rt och nkaclcntisk ltcr.gs
erlntclt. oclt dels licl Ber.csskolan i Falun.
Plaktisk elfar-enhct sanrlaclc. hrrrr ricl Nlotnla
Vcr-kslircl urtdcr Ballzar.r'on Plarel oc.lt I.icl
olikajiir-nbr rrk sanll som.Jer lllionLorcts nlus
mäsLarcler', rilkct inlrcllar en kr,;rlifict r-ld ut
bildnin!: rönrrcle sarrriisl i Sr.er.ig.c fiir.c
kr-r nr rr anclc nr e tod cr fiir.j zirnir atrtst iil l r rin e.
Eknrru kom iltt ?rrbeLil ?it.lerrrkoltlorct lll-
cler en firljd ar'är och nåddc rill shrt - 1832

- belat titrgen ör'ersntednästarc sanltidict
som han llck Bl-llkssocieteteus g-illdmedalj.
IIarr hacle clessfijlinnan ocksli gjort sttrclie-
r-esor till bådc Englarrcl och Ti,skl:rld. I Flirr.z
haclc han t cx t:rgit del lv clc modcrna id6
er-na orn skogells skiilscl, d.\'_s. tr-akthvgges-
blLrk cfter eu i fiilräg rippejorcl hrrshitllnines-
plan. !

Ekrnarr tor-cle vara en ar,de få i Sr,erigc yid
dcnn:r tid soll pralitiskt visste n:isot om iirck-
\,erksnlctoden fiit- skogsinclelnine. I Iarrs in-
trcsse fijt olika skogsbntksslitt oclt kolninus
metoclcr bollrudc i ltppfattltinscn alt baith.e
skoushrisirriihring och etlektivare kolning
r:rr rr,,,lrritrrliq ,,rn 

I r r , ,, I r I k r i, , r rr ll rr j.ir rr

skullc kun na ökas.
l8jl6 il'crtos Ekrran letlningeu al Lesjir

ibrs bnrk, sorn raril i familjerrs lieo seclarl
I ll 13. Han s{lrraclc onreclclbat försiik rned
nll skogsskötsehnctoder. ltl.a. geuom atL a\!
vcckla girnrmal gr anskog ocll plan ter-a nv,
och genom att clika iiirsurnpad skogsntar-k.
Reclan l iJ'10 irnstillcle It:ur cn flsk skog.sDnrr,
fi. Beelrrrann, fijl att sköta brukets skogar
och en hushållnirrgsplilt korn snart lill stiirtd.

1{)

Otr.sral llltntn (1t01-t876). kan) 4t1t ontt'a ollt
trhno/ogiit Ithiltl u!xtt l)li h Iföt:\LIt.txt o.h,t

ax, iettn, till l,6lijt'ors b uh. 1'uLt liirttltriLtt liit
nntr[o nu itolsht ttksnc!altr; a nstlilllt u t\rh iii!.j ti\
. t,, tr. \t..t.t.,,t.,..;...,1, t.t 1, t,.. t,,,,,..,., 1..,,tt
nittg on nIianaIiterin! ai] huIslta)jtttingn. (lotr i
f.t t)htnt lo)t!t ethtL). )

Plarrcn konr senarc all kontplellcrlls:rv CIts
tui Scger clahl, d.i anlil:rcl sonr llirar-e i skogs-
br-rrl rid Bergsskolau i Fallrn, rncd en \,iclh,f:
tie till\iixtber:ikltiDg sorD str-liclite sig tincla
fi:rrn till I 928. f ilh.iixtberäkningen rillll-eds
stlillde tvclliger inte Ekrnan. sorn r-cdan eftcr.
-r ir lit i. lrr,.irr,rrrrr \lJ P.rlrn, r.rrrrz,,i,r.r
orn planerr. Dennc anii(lclcs lid clcnna ticl
()ch serar-c ftlr liknancle uppclr.au pli olika
bnrk, bl.a. Jri Llarperrber-es bruk.

()ustaf Ekman lvckacles gcnonr att än(h.rl
skogsskiitsel iistaclkomrra högr-c koltrtbr.re
ri'lrlet -rrra l,r rrl,,. i,,t1111'q.r, ,,, h {"rr,,rrr
att köpir lncr kol al biilclcr-na i 1r.a ktcn ökiL
liileånsen p?i tr-:ikol s:i mvcker rrr h:11 fick
lillstinri irtt avser,iirt iika bllrkcts pro(hrkti(irl
:l smiclesjlirn.

Obltar-ins humdinviirrdning lrot Ekrr:rrrs
Iörslag onr atr fl\'fta Skr)ssjnsliLtLtct rill Filip-
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: , ,r h s:rnror'rlna det rnecl Bergsskolatr var
...,,lolna rikLacle sig till eler,cr på olika ni-'
: Han hade.ju velenskapliga ambitioncl
.rr skolir. r'illict knappast lar fallet betrzil]
:r Bct gsskolau, och :rtrsiig irtt clcss:r skrtl

: .r lila att fiilverkliga om skolortla slogs

.:rri1n. L)essrrtom belafllcle han rtt skogs

:rr r isningeu skullc undet-or clnas bergs-

.:rr r1ålltbildnjn gen ocll cliit-nieci 1örlorl
-:r .jrilr stindighe t, sonl I)rul efter-strrivade.

--. ,qsinstitLtter slirlle i praktiken bli clel
.- r aktarskola sotr euligt af Nordirr leda-

'ierna i Bnlkssoc iete te n s irllllnäkligc a\'
..

flet hör Lill sakcu all iBergsskolaus rttt-

:ri:nine ingick seclzrn 1.940 ett scx teckors
. :. i skogssliötsel. Kut-sctr sktrlle gc de bli-

::clc bclgismiintrcr) en inblick i hrtr-rrrrrtl
.trerar och skötcr- b.Lrkens skogat ocll
.,n :1nar Eklri:1ns infl-r'tirnde bakotn taukat_

,. \orn lårarc för'r'a{e kul's - kllrscrna ge-

:!rfiirclcs vartannat åt^- haclc trtan eugagc
,: ir\ e riägrnris tar.e u ClttsLaf Segclciahl pri

:i-,-llc och Hunrrcberg.rs L)enne var tillika
' - r rnr;itar e. lårare och läroboksfaD f aitarc till

;,tllulnin g fiir shogars itttlt:l.n.ing, afuerhn ing
;: /itr'Ifidl.t1 Scgcrdahls liirobok kan sägas

'-r il erl kortfattad sammlnfaf tllirrg av Isl.acl

, \trörlis Handbok Jiit ShogshlL.ihållaft. F6t'
-:,,clligcrr kändc irtte Obbaritrs till att Se:ier-
-.-.hls bok lzrr trndet- tt-vckning dell kom ttt
- l:l - men med lankc p:i att den huvudsak
::en |ar en instruktion för- skogsindeln ing,
r-: imnc som.ju l:'rg Obbarius nära om lr-jär--

-, i. och det till r'ttcrrnera visso skullc visa sig

r:: Drarl h:1dc helt oförcrrliga trppfattningar-,
. ,n nrllll Drisst2inkir art Obbar itls ir'cn av dct
...iler var rnindre tilltalad av att inlåta sig i
'.iqoll lbrm av samgåcnde med Berg,-sskcr

\ril man 18'1'1 införde en liknirncle kurs i

-.,rgshusbållning sorn clcn i Filipstad för clc

' ir errde bruksfiir\,altarna \,ld Bcrgsskolan i
i--rlrrn, fi ck C)bb:uiLrs nncletvisnitlgstrppdrzt

-ct- Fiir hrt\LrdmlinDett för skolan, Bnlks-
.' ,cieteten. tolde clet ha fi amst2itt som natur'-

:it att eoF..agcrir honoln för upPgifiell ltred
:-rrke på hans ställning,.. sorr förestårrd:rre 1öt-

ilogiinstitutel. N[en frirmtrlidanclet i Fal Lrll

blel ingen liamoång firl Obb:Ll ius, sorrt

tvcllig..en hacle svirl ?1(1 vinrla lespckt, båcle

biarrd låt-zrrc ocb elevcr, fiil siri pedagogiska
ltir-nr:ig:r. Dct ltil. antvtts att s\'år'ighctcu alt
1a1.1 srenskr spr:iket - han sklev clct-jrt nt
miirkt i förcrring rrccl halls stLrlldtals heta
tcrnperancllt skrlllc ha blocke.:rt k()nlaktcF

na och liilit rlppho\ till er dcl anekdoter.r:'

Vid niista kur-s i Faltrn l8'10 elsattes han a!
ClLrst af Scgelclah 1 sorrt 1årar-c i skogshushirll-
ning, vilkct fiirrnodligcrl var slrilt 21tt srrrå1ta

lÄr ( lhh,rrirr.. .nrrr jrr r.rr Bt rlLs.or iet, t, tr.
fi-linrste 1öretr-lidare i skogsbntk. Föt rnocl-

ligen katr ntan redatt hiir spiu-a de svår,l rrrtrt-

szittDjngar rrcllau cle tv?i. sonl scnar-e skrllle
lisa sig.

Obbar-ius ll ckacics genoni br-ev till Bntks
societelens fullrulikligc och gellorn Person
lig hrinviinclel-rc till fitllmiiktiges sekreter-irre
,r\\r\lrr I'l.Urerlra P,i \,rrrrr.'rrrql,jtlll rt rL

Slogsinstitutel och Bcrgsskolan i Filipstacl fi

I staillel 1og diskttssioucrtra rnellan honolr
och Bn rkssoc ietc ten s förctl-äda.e oIII en

fh'lrning av Skogsinstitutet li11 anrrzrn plats nl
fal-t rrnder r'åren 1842. Silkauclct efter en

lämplig förläguningsor-t, i fö.sta har)d etr
bruk som kurde 1ör-rär'ras av BrtLLssocietc-
ten, piigick ännu i cleccrrtbet då disponen-
ten på Rannäs bruk, \\rilhclm Fr-eclrik Ter-

srneden. stlillde \räststrla såtcri i Srttahanr-
ruars socken till för-fogancie. Detskulle dock
dr-öja nästan ctt år'innarr man kurtcle instal
ler-a sig i Vistsura.

Dessliirinnan hacle en hcl clel förärrtlring-
ar inrnill,.r ri,l irr.titrrtet. Bl rrl .:or i( lrleq.
fullrliikrige hacle goclkrint att,vtterligare crt

lär-are fick anstrillas och ställt erlbrder-liga
rnedel ör detta till förfbgarrde. NIan hacle

ocksii godkiint reglcr-na om förkLrnskurpcr
för- intr-iiclessirkarrde rill hög.e krrrserl. Dess:t

trpn1, pii bl.zr. kunskaper-i aritrneLik, praktisk
gcolnetfi och ritning itrnebar att man gocl

tog Obbarius argunrenlering för att Skogs-

iustitulet ilörsta hand skrrlle rikta sig- tili bli-
r,andc skogsplanläggarc ocb skogsföl'altarc
och att urrclervisttirrgen skulle ligga pri kvali
ficerad nivir.

Llnclen,isningen korn igång på allrat-url-
clel dct sista år-ct i B,vsala. NIed dc fvr-a elev
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Geors ObLariut (1817-19A2). ntist iildst? .\on tjll
Qt Luduig, fich \in sko{rt!tbtl(lning i llskland oth
,,,t,tn 4,t,t.1ll"tt,4 Ll n ..,1 \t,,,, ,k.ttt.t,,g, lt,,l .

Dtitfier k n h.tn i Uiinsl litl Cmltingätoken (n.h

anuii. \an(h b) uk, ha.tutt I860-l E7j I Ströll].s lorhen
i l.'(i.\t.rnarrland.t liin, botlde Jni n 1882 f atn till sin
tlitl i Linrl bruk i Dahntt.

er, soln sk.evs in under yiiren 1843, hade
()bbarius nu sex elever, cl.r,'.s. clct elevantal
som Rlrrkssocietetel) godkänt ftrr skolarrs
framtida ve.kszunhet.

Senhösten I842 kolr C.L. ObbariLrs näst
äldste sorr, Ka \,'il.helm !)sqg, friin Tvskland
för att lörcna sig rned familjeo. HaI fort-salte
nästan omedelbart till Skinnskattebergs bruk,
cliir han stirnnade till slrrtet av 1845. Förmocl-
ligen vtr han, pzi faderns rekomrnenda{iorr,
alstäild vicl bnrket som "skogsreglerar-e'.
d.\'.s. för atr giir':r en hushållninesplzrn och
svara fiir- skogens skiitsel.

Skossinstitutet i Västsura fiån
1843
(i.L. ()bbar-ius och hans Skopsinstirril fick i
\''aistsur.a bcrYclligr biittr.e förhållanden än i
Bvsala. En herrgårdsbvggnad i nii virnincar
järntc en clel ckonornibvggnader^ och en rc
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Wilhrhn Frelrik li.nnetten ( I Et)2 M79), .l;ihen(,
\lhnästu.r?, iigare xL llemniir, Shötns bruJr, lttans
hanntal: Rii.khtnt ar o& Narn. hltl lli.ktige i Jern
Ao,,t. t, t I \/"- l9. t ,,.lt .t.,, .t.tlit,t,..tp 7.S rr_i. io
riksdtLgtledahot a l859 he ryletlatnot i LanLbntks
uhadetnien. (Xliilnng a! C. t.r. 'troili, 

Jonkontoftt.)

.jiil tdclgård srälldcs till för-lbgande av rnark-
ägalen Rnrnnäs bruk. som också förbaud sig
att svara liir vedbrancl framkör-d till gzirden.
Arrencle kontraktet omf?lttade fi ra år mcd
autorrillri\Lr lör ljnunirrq hJl\.1.\i\ ölr ine-
endera partcn s,rde upp dct. SLolan fir:k ock-
så clisporrcra ett markomräde fiir plautskola.
lör att unclerliitta urrdervisningen iades sko-
sen, sott hiircle till gårclcn, dirckr under
1örestiitrdarens "nännare rår-d oclt tillsvn,'.
Skogen skullc "qradcras' och kartlniggas av
skolan och scclan skötar irr' lärare och elevcr.
var-vid llamnis bruk r,icl behol sktrllc svara
lör arbetskralrsbehol och llir-alla körslor.
Bruket firrband sis ocksui at sr:illa /,n häst till
liir-fbgande fiir förestånclarens resor. \,ill<et
dock ståmde clåligt rned Obbarirrs avtal rned
Brukssocicteleu, som förcskr-er :itt han hacle
rzitt till betalda tiä|srcresor efrer tvri hiistar.

I{cla egcndolnen Våstsrira, rncd vissa
rrndantag, u ppliits koslll adsli-il r ir| l{arrn?is

!i ai)1't1 l

: .-i. 50m (
.: 'J hlrseD.
,::: ijånstcr
-: -'oslnadsl

-:-ilningsplz
: \, )Sa1, sorn

-\ låraren
Fllttning

' .,rtracle för
rtt g-ä11cr-lo

, )\lad. Elc\
:r i\ as und(

Den geogra
'. ilisationen
::rnebar- nat

Llnderwi
former
luträdeskra
Kungl. Skop
Bägge skolc



.--'.9t. Jrih.) re,
' -.: .t uk, F'ftL"]s-
:, .- itlti-* i.l.rn-
:-.. l\ji 1859,
:- 'I.antbn&s

_:-=- je av nark-
-! nr band sis
:r l: ll slirdetr.
c a, t-a a1I tlle d
a:.'. i. om inEl-
r -::t lick ock-
-,: clan tskola.

::aakt urrder
: th tillsr-n".
i:::lriggas at'

--- ,r h elcver,
'. .i-rllc svara
' .,..r kiirsltr.
: . , 

', håsr rill
s :c:rrr. r'ilket
: -:> :t\ tal med
::: ltan hade
r. :1 .1 hästaf.
i-:lrcl !issa
:: -.., Rannäs

': sttt rt.ho t-gånl, .nm ingitk i r1/.1:-. tbrsneden s bruksrgt t daTnar, ar Jijrtii&gninEs.)t t li;r Btuksatirldens skag\
't ir'" I.t4 ? 13".,1t,: lp,rnntl.tn.t, Löa, I,t",n2.'

: r uk, lorn också före tillträdet skulle rusta
:lp l.iusen. Som cn slaps crsåtlDing fair bru-

::.rs rjänster skulle institurets liirare och elev
:: kostnadsliitt indela och utarbeta en hus-
:--rllningsplan åverr lijr Ramnäs bruks övriga
:aogar, som stäl1des ur-rder förcståndar.ens
.h lärarens överinseende.
Flr,ttniugcn innebar således arsevår.t fiir-

, rr "de lorhallan,lerr lör Slogsirrsrirrrrer,rår
-L-t c-åller lokaler både firr under-r,isning och
i,,rstacl. Elevernas övningirr kuncle ockszi be-
rii\as Lrnder betydligt cffektivarc fonner.
Den geografiska belägenlteten, nännare "ci-
.ilisationen" och intill Strirnrsholrns kanal.
:iuebal rraturligtvis också många tördelar

I 
-ndervisn inge n fin ne r sina

former
Inträdeskraven var nu i srort sett lika vid
K rrngl. Skog.in.titr r tet oclr Oblra r ir rs in.rir rrr.

Biuge.knlornr lrärde qc,d Rsil.rr .ina srrr-

denter och att dc kunde skriva svenska samt
räkna de f\'ra räknesätten och reguladetri i
hcla och br-utna tal. De skulle också känna
till grunderna för den "praktiska gcome-
trin".ri Medau de sökande rill instituter på
D.juruården skulle vara 1B-25 ri1 fanns inga
strikta ålderssränser lilr skolan i Våstsurir -
Obbarius talar onr ynslingar: 185,1 faststäl1-
cles minimiiilclern för inträde till 18 år-.rt Orn
rnan redan var ansttilld vid Skogs ochJäge-
ristaten hacle nliin soll sökande till Krrnel.
Skogsinstitutct 1öretraidc 1öre andr-a sökan
dc. Ett slass motsvarishet till defta var, bc-
tr i lfr r r,le Br r I l::r ,r ie rerrn. Sl oqsin.r ir rr r. r rr
dct vid urlalet av elcvcr skulle tas stor hän

'rrr till de rel,,mmerdilirrne-.olt rvgirir\
av bruksägare.

De inträdesprov som anordnades vid in-
stitutet i Stockholm motsvarades i praktiken
av en liknande prövning vid Brukssociete-
tens skola. Studietiden skul)e för bägee sko
lorna vara tr,'å år. Målsåttningen för utbild
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uinge skildc sie på dcr sårtcr alr Krrnsl.
Skogsins rit tr tct rrrcr-a skLrlie sikta pil att rLtbil-
da "cn skicklie och kLrrrn ie.jrieer.ibctjär rine',,
rnedan Br_ukssocietetcns illstitut ltter.a tog
sikte på skoesinclelrring och ftir valrnins. lrr
annun skillnzrcl var !1tt.jakt\äscltdct spelade
err.t,,r roll r,'r hrrl_1. \luq.irr.ri'rrr, r

-\nlalct rrLcxetnirrcrade eler'cr Vid Kungl.
Skogsinstitutc.r uppgick till 3 6 perår. rrrrcler
ri'1, rr ls{u..-,, ,,r lr rirl Brr,L..o, i, r.r, rrs irr
stinrt till l-14 per år 18,12-60, varvicl birr.
påpekas att:ir- 18|18 examinct-acles inte lnin
dre ärr l3 finskl stu(lcnteL. men ba.t cn
svensk. I gcnoutsnitt \,ar ant:rlet utbil.lade
pcr år ungef?ir detsanrnra r,id dc bä{rse irsti-
tllten llltder angi\rra pcr-ioclcr

Vad om lauade r u ldervisr I ingen ?
.\, Iirlrnulär'et liir avqiingsbcq,gr'r liårr Bnrks
societetcns Skogsirrstitut l'r-arngär vilka iim_
nerr \nnr ri(.\rt ., t',L t\ i\n,le\ i
C;contetriska änrnen: Teoretisk och praktisk

eeomelri, ste.eometl-i, nit,cllerirrgskonst
och L:rltritniug.

Skogsnaturlär'an : Ber-e. och dj urarter-, plarrt-
fi sioiogi, skorsborarrik och skogsinsekter..

Skogshushållrring: Skoirskrrlttrq skos51,1i1-
dering, liushållnir.rgsplans uppstillarrcle,
skogels skötrcl och r'årci, skogcns hugg-
rrir rg o, lr hegaqnarr,le.

Kolnilg: Teorctisk kolning och praktisk kol
nlng.

.Jakt och djur-fär'rgst: Itinnedorrr om dc jakt-
bar-a djur-en och cler:rs.jakt och fiineantlc.

N{otsvaraudc fijr-Leckning liir läroämncn vitl
Kungl. Skogsinstitulet olnfirttar följande :

Aritmerik med losaritmers begagnirnde.
Geornctri och ni\'ellcring, stereornetrj.
Skogsbotanik.
Skogshushållning.
Mastologi (läran om dåggdjuren), svensk

ornitoloqi och läran om cle allmännaste
skogsinsekter-na.

Jakt.
Skogs- och jaktordningarna.
Bokföring.
Miner-alogi.ir)
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Err clir ckt -jl'iml iir.clse ar, fci r-t eckn ir.rgar.n ir
ör cr ärntrcn I isat. p:i vissa skilll:tder. i uncler
visrringcns irrr-iLlrring licl cle biigee skolorrra.
LlppeDbart air itt elevcr-na r id Br Llkssocicte_
tens skola. av fijr.tt.cklliltg;1l.na alt döllit. iltte
li, I rr.rq,,rr rrrr,l, rri.'r'r.q ,,1r l,,t.,titrr, r. i

rir-rriLologi, rim slioes och jaktor.tLrirgarnit
och i bokför-irrg. Trclligt iir också att Kungl.
Skog..si llsl i 1u tels cle\,er in te u nder-r,is:rclcs i
liolnine. \lcn iijr iju igt fiir-cIallcr- iinrrr cslör,
leckninsarna \,ala likliir cligir.

Firr- Obb:rr-iLrs slogsinstitut fi rrns etr nterr
'l-t:rlier:rd lr,.frirnirrrl .r\ I I r i 1, . , \ r. r , i l q, .r 

r \
<rrrfattnirrg i fbr-nr ar,ha:rs Liirobok i.,Skogs
uruTskef)?tL a)cl1 .\h og.s tt u turliit.rn (se trctllrr).
Ar,clessa böcker l'r-arngär-. sorr senar.e skall
visas, aft hans ele\.(jr, :ilnrinstolle n a,ir- det
eällcl- skogs- och jaktor.clrringama sarnt bok
forins, fick clt ganskil ontflttanclc nlitild-
rrirr{t. Att Krurgl. Skogsirrstilrrtcts elcler. inte
uDdervisircles i kolnirrg toLdc hiins:r slllrntln
nrrrLrtr dc:{ir is,rta rrrrIr.r lrrl,rtrrrirrtrr irr:r-
tcns skoqal lJzrra i miltir-e ourfal1uinq Lunde
tänLas behöv:r ta belatlnillg mccl kolning.
SJrrrrerrlirrrrrItq.ri. ti, rr rs sl.ll:1r l,n\t.r all
runclervisningen vid de bägec instituteu i alit
våserrtligt val lilo,är.die.

För'de gcotretriska iimnena använcles all-
månl tillgiineljg iitrerzrrur, ungefiir på eu-rn
n..ir triut. I . k, rg. r r : r r r r r I. i r a r r k,,rrr .:i . ",iningom en lärobok, tlirfartad av Obbarius
själr', merr trvckt fiilrst år 18t>7. Dcn tirgst
r'ägande Iål oboken rar rratur-lisnis hans 1_rrG
boh i Shogsltetcnska.l)erz om rner än I ?00 siclor,
s,,nr ereppade örer dr llesra rrnd.r r i.rrinq:-
lirrinena. Obbarius hadc visserligetr under
Skogsinsliturets första år {iån.Jernkontoret
rekvirerat af Ströms Handboh liir Shogshzs-
h,illarr. nrn den rur de krrappa.r hr ;rrr:inr.
.urn lårobnl. En sror del.ilrnde,\i\nirrgen
gick så till, att lärarcn föreläste och eleverna
antecknade, och man kan väl anta att låra-
ren hånrt:rcle en stot dcl av sitt stoff ur tvsk
litteratur Obbarius Irar själv sagt apropå liiro-
bokcn att han "huft.udsakligen följt Hundes-
h:rgen ".

Som framgått av den tidigarc framstä11-
rl inqr n. .lrd,le er r *tor del ar unde r r i.n ir rq-
en ute i skogen. Eleverna fick hancleriplieetr
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,: -r \ig t.ex hur ruuln f r-amställde en husltåll-
::rgsplan frir-r de första stLrdierna al stor

..-::rr\kartan tills hcla planen låg fårdig.

. rr Ir.LrrtlanBrre ttndet ci, ..,r örtrttrq.tr.rrt-
.-:rdcs skogvaktarelevernzr, som szilccles fi ck

-: 'rle delen av sin utbildning geoom "att se

:-,- hur de mera kvalificeradc förvaltar-
- r\ efna be tcdcle sig.

Vid slutet av kurscn lrölls exarnen mecl
.: ldcnterna inför nägra representaDter för'
i: -rksso cieteten. Disponenten vid Ramnäs
' rrk. \\'.F. Tersmedcn. \'ar ofta utsedd till
::{-ime Ds\'ittne. fltöver betyg i de ovan upp-
:,inade ämnena gavs vitsord i "Uppföran-
.- och "\risad flit".

-\rstållning av ytterligare en
lafafe
- tnligliet lned fullmäLtiges beslut började
::rn .edan före flyttcn till Västsura söka ef-
..r en alldre lärare, sorn sårskilt skulle ägna
::l irt dc nraterlatiska hjälpvetenskaperna.
llen borcle också ha kompetens för att så

::u:llinElom ö\'erta befattningen som före
.:anclzrrc eftcr Obbarius. som hunnit bli 63
r: qanlmal. Till en början försökte man fin
::.1 en svensk skogsman mecl tillfiedsstål1an-
:re utbildning och iivriga kvalifikationer.
Sl.rrrd n.rirtttetr egnr elevet [antr:' inntt inu
.:r som hunnit tillriickligt liingt i sina sludier
: )r att f,vlla kraverr, virrför man vånde blick-
.:l]a rrot Kunsl. Skogsinstitutet i Stockholm.
\lar, d.r'.s. Obbarius sjålr', studeracle undcr
.r:nirlgsplanerna 1ör institutet i Stockholm,
:,rr att se om synsätten clär kunde förenas
::red de id€et. som Brukssocictctcrrs Skogsin
:rimt förfåktade. FullmäktipJes sonderingar
cclde liam till "dcn fullkomlig:r öfvertygel-

>er rtt därstådes en sådan subjekt cj kan bil-
t,'. . \I,,ts.irtttirrgarna rrrellan Obhar itls \vn-
.iirt och KunpJl Skossinstitutets var zrlltså för
.lo ra I

\l,rn L:rn .pel.ult r,r ört t rat i rrrot.itt-
:ringarrra rnellan de 1vå skogsinstituten kun
rle ligga. Som ovan visats varju den allmånna
rl iltrrirrgen .,'m dcr lr.rrrrgir .'r ämne'-

:oldclrringen tåmligen ör'erensstämmande.
Firr-modligcn spelade de skilda utbildnings
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rniilen eI avsörrnclc ro]1. Kunsl. Skogsinsti-
tulet ulbildadc i första hand tjänstemrin för
:t a t sJor r:rlrrrir rqr r r. rrr.d;rrUl,lr.rrirr. irr.rirrrr
toe siktc på skogsmärr sorn krrrrde inlentmas
i drilr, n .rr h rrl..l,,r.rlrr. I l;;r Lirrcl rrqel
ar rlerr.r I.'e krn.k, ,, (.r,1, .l ,lcir.rnr.irr, rr

1r.t r.rt t .1,'qrhl rllpr r rle.rllrrrjrrn.r \k,,qrrr rir
och i de pt-ivillli skoeanra iRcrgslagetr s1,fi:t
de. Boi'thius & I(rornnorv anscr-isin bok
Je &onbrLls hi\toti./ att en rnajorilet av IJruks
socicletens l1lecllcmnlar stiiilclc sis bakont
()hlr:rr,rr. :r.ilrr r i.lnq..lör.eltr:rq..rr.,,,rrr
ocksä iiskådliegior-ts i hans sätL at skiila sko-
gcrr vid Ramrr:is och Vlisrsura: "()bbar-iLrs
metodel går'r) onleclelbart clen stii.re a\.kast_

ning sollt bmksriirelscn bchör,cle. rneclan
fiilv:iltningen av statsskosarnti kuncle in_
skrinka sis till att trinka pi fi.anriclcn. Irrgeu
saikerhet 1'tltns att stalens ilstitlrt i undcrvis
niugen sktrllc beakta Itrukcns stle( iclla l)e_
hor s<irn krär'de rner:l k()l\e.l, rtrindr-e r,ecl
ocll tilllrner'."

Obirarirrs nliste rlltsä uppgc tankcn pri en
sr,ensk lnclr-e l:irarc. FIun maiste \,1indl sig till
Trskla[d i sift sökandc. Den li.juni lga3 god-
krinclc f rrllnräktige clen rlsLe.jris.tn2istar-(jn A.
Glinrrrianrr son anclre liirar-e. H:rrr tillrr.ätlcle
sin tjlinst lrngcjfär. sa[]tidigt sour SLogsirrsti_
rutct fl \'tlildcs till \.listsrrra.

Obbalirrs rar-tili cn biir-jari positirr irrstrillcl
till L,lirnntarrn och iracle iclel lororcl liir.sin
nrc nicclhjlilplr-c. lnell sll:l.t skar clet sig i
tlclas Iör hiill:rnde. Bl.a. rog sis Glinirnanrr
ti,r..rl kri i., r.r L)l,l,.lir.. r,,l,,rr.rrir.q,rr ,rr
resulratcn al kolninsslörsi)kerr. FTiLn :rlsiig
att ()bbirritis ntetodel lör \1) lvlnupps kil t t
ningar av rccl och elhilleu rniiDlrcl kol illre
\irr tillli.klisl erakte. Dc resultat onr liol-
Lrtbvtcr, sont rnaIl cr-ltö11, kLrncle clir.fi)l-bli
lelnlitiga och lecla rill or.iktisa slutsatser. Xri_
tikcn innebar i pr.aktikeri alr Obbiirilrs Iör
söksr-esLrlrat iliågasattcs.

\{otsål tni n gar-nrL blev ci crhaucl sii stor.:r
att dc {rrat-tilde till persoDlisa e.rä1. ocll
BIrrkssocierctens 1i111rnäkrige rn:iste ingripa.
I)isporrent ler-snedcn p:i Rarnniis fick upp-
,lr,'q.t ,' t tö,.iil; rrre,lrrr. ll.rrr r.r,rrr rr::er
liqen an (]lilrrri:rrrs kr itik hacle vissr fog firr
sie. rneu koltr iirl(lå till slLrtsalseD att (iliIlr
trr.rtrrr. f,,r r.lr a rr tl.l lr, | \i,i5k,,-.il|\l -
tct lar-ouriijliu. Han arskc-'clirclcs i naj 1ii.11
ocil fick ett lnindre avuål] gsr ecler-llg.

Sanrticliiat nrecl (llinrnrann lonr ocksä en
rr.l elcr: \\. ( .rr, rrlrrr.err.,ill\k,,q.ir,rri.|lret.
llarr hade bzil.c 1ör.kunlknper. lin clc sr-rrn
kr-livcles av institutets elevcr och kurrcle tllir--
1ör- anr.iin clas sorn li'ir-:lre i er.rLncll:igganclc
rimncn. ClatelItuserr bler lir r.rrr odlilrcn kvar
r.icl skolan cn ti(I, mcn isk(ilans elelrnarrikel
-t.rr .rtrrr r krr.rrrrr lr,rrr Lirrrrr,r,lr \l,,gsir,.iirrr.
Lct ulan e\rnteD cfier-bar.a ctt lir. clerr I ok
tober' 1lll.1. Enligr rrrdra Lrppgifter gilie han
sig rrred Ll.L. Obbar-itrs \'ltgstir dotcl-. /)/r.1,
na Ar{u.tto, som 1853 flr'traclc till',,\rnerika,'

I\ )LhtltrL OLhtriu.t u 823 lSSr). tnlir til(t!!a soM,I
t,1l t...1 I t..t. t.. , tt t.tt,. . t ku.,.l .\t.\,,.._,t,,.,t
191.-t'. 't.t ., ..,.,. .;.t t.,,t,,,, \t,..\,.,I\|tILt,.. t
J -,. . r, ,/,. t' . l. .ttt' t,u, t ,t,.,.t,.,,.., l;..t L ,

n(kså i .\1)6kt t)&kt1n. tltit han t'n ltoratt uttltr sitta
",t.t ",,,., '. ln.. 1' .. t.\,, .t..,,.t ,..t:.,.ru,,t,
ltID t
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.rr lccl i Sldanrerika 1 865. Evcntucllt kan
: -.nr r ljekonflikt spåras i dottcrn.Iohan n a,s

llbar ius fick alltså klara sis utan andrc
.,: t. Situationen iöstes genorr) att soncn
:: lrr, ulexarnineracl frirn {ader-rrs skolir

'-:1. ticLvis hjiilpte faclern rned unden'is
: :en. ir'änselt det år (1847 48) dzi han
.rn sie pii studicrcsa till lamiUens gamll

::-.u akter- i Harz.

Je lvckliga åren i Västsura -
.levernas förhållanden

:rder' I844 fann SkoqsinstiluteI efterhand
-: ! erksamhetsformer sorn skullc bli cällan-
-r 1ör'cle kommirncle 16 årcn. Till en början
,. eleven)a irrackorcler-ade i Obblrius hus

'.,.11. mcrr så småningonr arstålldes cn hus-

' r cst:lndar-inna 1ör' eler.ernas hushåIl. Hon
: -.de ibland svårt att fii ut sin liin. F,leverna.
. rn i reqcl saknade egna tillgingar, kunde

,. rr. lF41 la.rilenrjrer Jr Brulsso, iereren

'..i\ltu]a hrnt2lii[ nul sinu dubbla l\glaL u!!Ji;11 i kunli sk stit
;ning 1736. ,1,n1)tit)(lts \o t thoBs!årdsgård ar .\hag\1,iirl\nrtxls.it

- ttrrt rtnlhunrl l9L)8. 1t616 f7fip 1951. lFata i Jct konto T\ trLil).)

rncd 66 ?/3 Rdr för hela utbildnirgenrr, vil
ket scnarc åndr:rdes så,-att varje elev fick
dcnna sunrna för valclera av dc t\'å studie-
åren. Detta lrelopp skulle täcka cn clel av
elevens pelsorrliga kostnader inklusive kost
ocl.r städning. Enligt en beräkning 1845 av
ObbariLrs uppgick r,arjc clevs kostnader till
333 Rdr pcr år, vilket alltså till bara en fern-
tcdei räckles av Societeten. Kostnaden för
eleverna var säkert betturgande. Det före
kom dock att eustaka br^uksägare tog på sig
kostnadcrna for "egna" elever. Alla kostna-
der för undervisning och husr-um inklusive
bränslc och sångkläder be talirdes irv Bruks-
societeten. I ordningsrcglerna, som infördes
1847, stadeades att eler,, sorn inte fcm år ef-
ter cxanen fiån Skogsiustitutet hade anställ-
uinq bos någon av Bmkssocietetels rncd
lernnur, r'ar skyldis att återbetala crhållna
stipcndier. Stipendiurn kundc crhållas först
seda)r nlan vistats ctt halr,t år vicl skolan.

Årcn i Våstsura 1843 55 blev cle mest
lyckosamnla och aktiva fiir Obbarius sjålv

) 680. Iltnrurl\gqtaden fåh\ggd nul u
, I i,tt,t,1.t,,.1,1.., t,å', t,1 ..1n,.,..,.1,,



och fbl ll?urs skogsinstitllt. Tillströrriningen
av elelcr val gcid: 37 clever.r'ann irrtr-icle lid
skolan lalll docl tr.c "afl:issnaclcs" pi st-uncl
av oseriligt lcr,errrc eller. oskicklict bctcr:ncie
oclr tvi Jrii gnLrrcl ar. l)ristan(lc undcrllgg
n:rcl. Eli-relrrzr - cliit ilillnd tr-e ar C.l_. Obba-
r'ius eena sijner skickades ut soln sk()gs
inclelil c och nriinga fick l:inlliger sltar.l all
slålllliltear sont skogsfiJr\altar.e pli hr ulien.
Br uks..igat-nas i tr-esse ijir- a t t uppskattl sir r:L

skogstilleålgar ciclr firr. utt lartsikrigr och
Lrtlliilligt l)ltIrela ltttligcl a\ r'ir-ke hecle ntr
lakrtat, rich trncler' sonrr:tr-halr ir.ct sr ssclsal-
tes ai\'en Skogsillstitrrlets llir ar-c Dtccl skogs
inclelling. \iid institulel utbildadcs rruclcr-
äreri i \':istsula ocksii ett ller lal skoglakllr c
lir ltr-rrksiigalnas belt or'.

Blarrtl clever rra i högre kLu.si'tr lncler' clcn
lrir ri,lr rr;r, rlirrrrr ll, r.r. .,,rrr k,,lrrl !i,t.l
betvclande inszrtsel filr- clen svellska skogcn.
Trc eleter lirrtszr e sttrclierna vicl KrLugl.
Skoesinstitutet, cliir.iblald.f oharr Bohrnan,
sorn lllev skogsskoleför.cståndare och del
store rvcianafcn av kr-onoparken Bötia_ L)c
flesta clcvelua blev skoesfdr-valture \.id eft
ell, r fler,r brrrk u, h lrrll:rde.iq j.igrrrirrarr.
Blrnd de nrrrr lärdJ ,rr d.s..r lröl rLiilrlras
Gottfiid Molindcr i Billinebo, sol]I blev err
hänsiven p.opltga)rdist fii. Obbarius id6cr
Er-ik Wennstriint verkacle tillsarnmals med
Gustaf Obbarius sonr lärare i kolnilg i kur-
ser- anofdnade av KuDgl. Lantbntksakacle
mien. Car-l Thcclen blev Uddeholrns Bolags
skogsförvaltarc i Stor-lbrs och aktiv skoslis
deh;rrrör. Carl \r\iL.rrärrrr, rkaclr .orrr lire-
ståndare för-.]ernkon torels kola$kola i Clam-
melkroppa. Med hjålp av bl.a. Samzelius bok
Jög.ristat.an IÄr gl.)rrs elt försök au beråtta om
några elevers vidare öden i livet (se bilaga ?).

Nära förknippad med undervisningsverk-
samheten i \äst-sura yirr också Obbarius on)
fattande publicistiska verksarlhet. Bl.a. fär-
digställdes 1848 det stora ycrket Lriroboh i
Shogsuet?.rlskapen, som under cn 1år.rg följcl av
årLorr atr bli den enda riIlgärrqliga7r,,/i,lär,
drga läroboken om skogsbruk. Läroboken
liksorn hans artiklar i olika tidskrifter. bl.ä.
Jernk.)ntorets Annalzroch den egna Tidskrift
Jör ShogshuslLållnine, ägnas sårskilcla kapitel.
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Obltat irrs ansec-ncle oclr inflvtancle lrade
clierhand blir,it sii bettclancle ait hal er-liän-
des sonr cn arrktor_itel irrorn skoq-sl)r.ukct oc lr
blu ksr lilinger rs n:irliqqanrlc rinr.iidcn, fj iLul-
liir-allt kolr irrcen.

N:il L,rrch ig B. Falknran;! l8i2 gal rrr sin
arralrs al skogstillstlirrr:le1 i Sler-igc, Orr Sirrar
shrt tho&rrnas ntrir,rtrrtntb !ill;lrjnr[ ttrh lctas itt

Jhlanrlt på ltndet.s.[rant!irl. skcclclc clcr risscr--
ligcn rued en tilllitran till rllirulincic Skogs-
Sr cliges gr_:rncl old rtan Isr.acl irf Str irm, rncn
oclsi rrecl cft citat a\ Ci.L. L)ltbar.irrs: Der
rncst örrskans$li|cla i lr.liga oDr Siri'Dska sl<o-
gar-nas beskaflt:11lrct oclt I iirta bchartrlling iir,
l11l rppl\sltinpcn hiir.otn bliltt:r. sti allrrlin
Iros Ptrltlikerr. ntr lagsliiiDilts-eis Iairb;ittrilte.
i ,1, r" lr,irr., , rrl, rlrrrr,irrr -rl:i lrr. :r,rrr
nöclliinclila, så riiil fi.ir hcla laucli,ls. sonr firr-
clerr cnskildes b:isra; clii Larr möjligr\vis fa)r-
\'1illtas, att (lcssa irnnerl Lornnrl till diskus-
sion licl t-ilisclagcn, er-hälla rnajoritct oclt
blifiva r eglelaclc. \{ritr(. detta srlirrr hiindal,'
Falknran haclc tvclligen Obbar-ius icl€er. sonr
uleilllgspunkt fiir sin fr-antstlillnirrs-

Obbarius och den skogliea
debatten i Sverige
Sorn derr srri,llr.rrc ||rJn ()hl). i . \,']r tog
harr alla tilllällerr i akt am delta i den skoeliira
d, Lrtrrrr. I I;;r.ta lr,,nrl rar Jer r.il,.rr tör .iLL

stiirka hans irrstituts ansecnde. rnen clet är
svårt att fiigöra sig 11.;iu taDken aff han \:ille
u(ö\'a etl iitöue inilvtaude på svenskt skogs,
bluk även utirufci bruksrör.eisens horisout.
L)hharius rl, lroq 'åledes alrirr i,,piniurrs-
hilJninqrn lör ' n b;ilre ,,r1anisari,,n ar
skogstillsynen i Sverige ocl.r arbetadc for- in
förandct av en allmän skogsr,årdslaustiftninu
lör alla.lrrg<i93rs. \r lR47 hrrle lirrr.l"lr.r-
git i och är'en hållit ett anförande vid _Andra
allmänna Lantbruksmötet i Stockholm: Oz
statens rtitl.ighet a , öfretutgQ öfuel.uppsigten öfuet

lniu atskoga.r.3'

I sista delel av Obbarius Lärobok i SÅog.s

retenskapenba, som kom ut 1 8,18, och även i
nåera tidningsartiklar, 1ämnirde han en skiss
till hur etr sratligt organ för skogsbrukcr
skulle kurrna bvggas upp. Han tänkte sig en
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..1o3..siiilialtning. sorrr inte ]rar.a skrrlle
t,,r ,l' .rllrrr,rrrrr.r .l.,,qrrrr,r. rlt.rtr ,r\rl

': l.rucn ör'er alla.le ll|i|atr. L)cn bor.clc
-..i llil ansvarct llrr-rrtltilclningen pii alle
,, r r er.!icl dct biir- obscl|ct as all ltarr tiin-
.:g trr lir-tli)panclc Ior-tbilclrrirrg i nåeorr

-. .Iuciiecir kellirr-m '. I)err ccnrr-al:r sliltli
- ,r\allnirscn Iille Obltar-irrs inorclrra i

''\riga statslö.\itltningen, "och hclclsl
. rr r :r'l -,1 lltilli.tetr . l ,'r'atL LrrUt

...r.kiirline o.h r,anvild al skoear.rra och
., it 'kr clcla alll skogar- fiil rivcr-k:rn ltor clc

: : e: en siilskilcl lagsrifrning, bvugcl pi ert
,lIigr tl eklh\ gltcssliogsbruk.

; ,r'nodligcrr toes inte C)bbar-iLrs iuliigg i
: \\ criska skoesltolitiska cleLrattcn nåcligt
:, i alla lieer, och dct börjircle firr-ekonrrua

. ..ka inlägg orr hans tcr ksamiret pii I} trks-
r! lelells sanitrankorllstcf. Föful()nl clelt
tlisra irstlilhtin g..en hos vissa personcr- al l

'rl.irrrrirrr irrt' lröt I r:t.r .il i-rr tl
:nsk clebaLt at det här'slaget, fijr.ekoni r tt-
:-.der cl:ir m:ut ifr iigirsatte Obbar-ius och i

, lrr t lr,rrr. -i, rnr. l,,rr1p, re1. iy.i11;
r.l\c me.l Iitrrrcl. Skoasinstirut e Ls. N:igr-ri

lille sli sanrran cle nii instilirten, ancl-a rne-
nade att Bn rkssocictc ti- ns ir rstitut pr-eclikaclc
r i I lollir_or'. Dcn l'railrst e rl()tstandar_er l var
l)l-Lrkspiltron Sjiie16el pit Br-rrsalrolur, som
Iracle en son, (iar-l Nlirgrrus, sont jtLst rar klar
Irecl sin rrtbilclnine vicl IiLrrrgl. Skogsirrsti
lLrtct o.h fcilbclcclde sig firr-cn lirarictittt
ring vicl institutct. Denne Car-l N{aenrLs $o
gr-6en korn tned (icir.rr att bli en lv Skogs-
Slcr-iscs le(lnr c oclr opitrionsltilclare itrorn
dcn slalliaa o r-e an isit Lioucn och en pcr-iocl
.rr- r,lrr.l,r,,r ör Krrrrel. \krl,;\nr..jllel.

BrLksJratron S-jiier6err vr-kade vid Bmks-
societctcns.\llrriiinna Nföre 1850 ar,slae på
fiil-slaset att uör'a SLogsi rrstitu te l treiir-igt.
lilket Obbarirrs förcslasit. FIiln lillc också att
Societctens ilstitut skrrlle lzissas necl ellcl.
sllis sanrrnlrr ntecl Klrngl. Skocsinstilutct. Eft
visst stöcl firr hans risiktcr-1anns bl:rucl de fiir-
samJircle bnrkspat|ollcrna. lredaul altclra ilt
lrgacle r'ärclet av ()bblliLts iltsarser och på-
pekadc att bnrkens skosshrrshållnins allr,
.jårnt var-elielLrlivcrr.i: När clct kon rili orn
r östnine, :rrsloss Sjögrdcns ltir-slag samticligt
sorn ilu!laget till \:listsrrr-a irkadcs rtrecl

Sl.,p\institukt\ br{t:nad i No.r. IittoJiiin lqI). (Okiin.(t fat.)gnll.)' ilti .ot th f n I.\ ttt&tt/öt l. tl.
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5070."1' Dessutorn uttalade mötet sirt Jö.tro-
endc för Ol:rbirrius ge nom att tilldela honom

.]ernkontorcts stora guldme dalj.
Tre år senare återkorn Sjögrden med sitt

,vrkande på nedlåggning av institutet iVåst-
sura och sammanläggning med institutet på
Djurgår-den. Men lirJlrråktige tog än krafi-
fullale ObbariLrs i försvar, varvid rnan glun-
dade sitt ställningsrrgandc på resultatet i de
skogar som pår'erkats av hans id6er

Det nya skogsinstitutet i Nora
Genom den ökade elevtillströrrningen bör-

.jade lokaliteternn i Västsura bli trzinsa, och
Obbarius tog ripp en diskussion med Bruks-
societetens lul1mäktiee om antingen en ti)l-
byggnird i \rästsu|a eller fl)' ttning till annarl
ort. Obbarius drömde om att Brukssocictc
tcn skullc förvärva ctt bruk mcd tillhirrande
skog av lårnpligt slag och liimplig storlek firr
clcvcrnas ör,rringar-. Bruksskogen skullc ge
skolans ledning större liihet aft planera ut-
bildningsverksamheten.

Eftcr många och långa diskussioner kom
ett erbjudancle fr'ån brukspatronen A. \\ied-
bcrg i Nora, igarc till flcra.järnbmk mcd
egna skogar bl.a. de s.k. Hammarbvskogama
strax norr om Nora.5t Brukssocieteten köp-
tc nu cn gård inne i stadcn Nora av tillfrcds-
stållande storlek. och avtal trålIades ned
\{'eclberg att Hammarb,lskogarna under fenr
år skulle få nrttjas som övningsskog och stå
ur]de| skolans ledning. Avtalet orn gårds-
köpet respektive fiirvzrltningen av Hammzrr-
b,vskogarna var klart i novenrber' 185.1.

Nu star-tade cn fcbril verksamhet att
iordningställa de ny:r lokalcrna, sonr krärde
gauska stola reparatioDer innan de kunde
användas. Nya moblcr anskalfadcs också. Sam

ticligt gjorcles förberedelser fijr att utöka kur-
sen för "skogshruhållare" till tre åq för r,ilket
erforclerliga rnedel reclan anslagits. Obbari-
us hade r.rirnligen fåtr gehör för sina id6er
aLr lorstärla,'r lr lörbjtrra rrrrdenisningr n

och göra eleverna båttre skickade för befatt-
ningar även utanför bruksnäringen. Den nya
under-visningsordningen inncbar att första
året vid Skogsinstitutet skulle ägnas åt prak
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tik och hjälpvetenskaper under ledning ar'

en D,vaDställd tredje lårare. Den egentliga
kurscn i skogsbruk 1'öljde däreftcr Obbarius
sj:il! svarade för undervisningen i skogs-
vetenskap och kemi, medan andre låraren
l,'1.a. .lulle h..r lrrnd om rrnder r i.nirrqen i

geometri, kartriLning och räkning. Dessut-
onr skulle skogvaktnre utbiklas i en nio rnir
naders kurs. Deras utbildning skulle hulrrd-
sakligen ske tillsammans med "skogshushål-
la rna" ifiirsta årskrrr_sen.

Ilösten 1855 kundc flyttningen till dc nva
lokalerna i Nora ske ocb den nya undervis-
ningen la sin börjrn.

Som tredje lärare anstiilldes reclan i febnr-
ari lE55 Karl Ernil Rancken frår'r Finland.
Hau hade hösten 1854 avlagt examen vid
Skogsinstitutct med de högsta betyg sorr dit-
tills ritdelats i skossnaturlära, skogsvårclering
och hushållningsplans uppstållande. I{ans
betvg i kartr-itnins, skogens skötsel och r'ård
samt skoeens huggningJ och behandling var
också utrnålktir. Obbarius bedömde honom
sorrl mycket omdömcsgill och uppskattade
.år.lilt h.r n. la r-rk t. rr.egenskaper.

C)bbarius ansåg att i och rned fl,vttningen
till Nora och den nl'a unden'isningsot-dning-
en val skolirns framtid tryggad och har.r szig

lju.t på trrrrrrtid, n. l\1, n d, r skrrll, ri.,r siS rrt
tr-yuehetskänslan var f örhastad.

Genom Iirimkriget 1853-56 uppstod err
högkonjunktur för järnhanteringen, sorrr
medfördc att bruksägarna r.illc producera så

rnvckctjärn som möjligt. Bristvaran i tillverk-
ningen var nu sorr tidigare tråkol. Bristen
på transportrrröjlighctcr- gjordc irtt br ukcn
var nödsakade att lylla kolbehovet i de när-
maste omgivningarna. Många av clem sökte
äka sin.r rräkolrtilllårrglrr grrrc,rrr att öreruå
till planlösa och kr-aftiga blädningar ibm-
kets skogar Viljan att genom långsiktiga hus-
hirllningsplaner trrgga kolförsörjningen för
Iramtiden fi, L rila tör fre\rel\er. art gör.]
.nahhr pengar. Inu r\.el [ör att upl,rJrta
hushållningsplaner minskade sålecles kraf-
tigt. Detta ledde till minskat behov av skogs-
indelar e. oclr I eLr\lelrngen till 5kogsin.titu-
rer .jörrk ,lår för k,rr.r.trufalt rle rår Dra.te
årcn efter etablerinsen i Nora. Till det pre
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--t risa sig att

i :ppstoci en
-:tqen, som
!:,rdlrcera så

r:-:n i rillverk
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e :rtt bfuken
:'. er i cle når',
r'. cien sökte

=- ett övcrgå
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L:!;kriga hus-
,:-:ringen 1ör
sin att giira
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Siogsinstitu-
le närrnaste
Till clet pre-

. : i liget bidrog också den inflation, sorn' .ie högkorrjunkture n i spåren, och som
- ,de levnadsornkostnaderna avseyår't. Del-
, ..:rpade bekymmer fiir skolans och lärar
,. tkor.romi, och de till:iggsarvoden som
: :kssocictctcn tilldclade skolan förslog
::r längt. Dessutour gjorde dyrtiden det

. .: t för hugade clcvcr att finansiera studier-
. : \or-a. Under åren ll3:i5-57 gick rekryte-
::.-en ned till noll, och man rnåste tillfälligt

:, illbaka till den tidigarc studieordningen
:ri en tvåårig stucliekur-s.
Der akuta läget kom att hjälpas upp av att

',. qsinstitutet fick i uppdrag att utbilda ett
: .rl firrska skogsniin för derr nva finsk:r

-..,gsaclministrati()ncD. Eftcr ntrcdnings
'rcre i btirjirn a1 1850-talet, (lnder medver--

' ,:r ii\ den svenske öve{ägnriistaren (;uslaf
.,r-acrrlahl ir, skulle rLinrligen clet finska skogs-

-.rndet ol_ganiseras, men mltrr saknaclc kun
- 1,er.nnyl li,r .rrr lre.:itt.i d, trra tjjn.r, r

-,. En fiilkortird snabbutbilclning orr ett iir

förlades då till SkoElsinstitutet i Norir, som
sarlmaniagt utexarninerirdc 17 finska "skogs

ltushiillarc" ritöver ovan niimnde Rancken.
Denne erbjöds en attraktiv befattnins i den
finska skogsförvaltninsen och lärnnade där-
för lårirr!äustcn i t',1-.or-a i deccmber 1859.

Skogsinstitutets nedläggning
NLr ltacle fi arri ticlsutsiktcrrra för Obbarius
skola mörknat betydligt. Han skulie fi'lla 8{)

:ir under lflti0 och någon efierträdare var
egeulligen irrtc utscdtl. Sonerr \\rilhehrr, sorn
innehade tjånsten som andre lärare sedan
länge, hade gerrorn firdcrns försolg erhållit
kornpletterandc utLrildrring, och htn hade
me,I.riperrdirrm IjetI BntL.:rr, ict-t, rr qjort
cn toh'månaders studieresa till lvskland.
Resan gjolcles L 8.17-'1i3 och gick via Lribcck
och Rerlin till H:rr'7. då. han slude.ade skör-
seln av ballskogar, ek- och bokskogar, bok-
för-ingssvsten och kolning.il' l:rthkt rcglr.,r för

Oiinh, artlirrrtrlt rn, liiit{a} nrd liinvln): l)a\tiilo lii) 1i)",n;t,
llt; vttr\r !-lisrtii,tr,lti)n. l"rtr liiitl l(.)2t) tttht. ilt)tt)!.ttl. ( n)l

' :\i)t\lilultlt loltln i .\-ort an,, Jt)i-136()
,, rt h rln n n nt \t ll ot h larlttgiinl. Oiinhtt
lttt i



lrnhIith rka!.rthi;t.td. trl!.ars 1857 med \\'ilhclnr
solri lbrl:ltlare ocl) \'ar zi\'sedd sotn liirobok
lirr blilancle sko!5aktat e. IIarr ansågs clock
tr,dlipen irrtc ha cle euenskapcr-sonr kliilclcs
1ör ltt lccla Skogsinstitlrtct ocir fiir cles inte
på allr'il filrn som kancliclat till posten solli
f:rrlelns citcrrliiclale. I Samzelirrs bok /r'eo z-

rl.rl./? linns en uppgift atr \\'ilhehn l8ti0 sktrl
le :rv deu år' 1851) ni inlrittaclc Krrngl. Skog.s
sluclscn h:r e.bjlr(lits:rtr elt eI enskilcl teila-
nrcn inftil I(urrgl. Skoesinititrrtcts .lirektol. lii
ciispcns liån kllirct pii er:rnren fr-in Slous
inslilutct liir :rtt !inta illtl-lide i Skoqs oclt
Jiigcr-istaten. \\'illrchr ()bb:rliLrs Lir ha arböjr
cr-bjrr<1arclct. Skrilen luirtill :ir- inre kiincla,
rncn m2ln kan t:illka sig liell. Ett el clessl
karr ha valit iltt erbjuclandet kurrtlc ha Lrpp-
lertr.,'rrr ,Lrrrrl. r,l. lilr r rr lr.,,r \,'rr l,.r \.,
m:in!:a s:itt clokrLrneritcr_at sig sorrr kurrrig
irrorn skogsr'ården, i svnncrhel sorn clct l:rnns
crempel pii litt aD(lra personel utiut föl.c
skr iren utbilclning erhiillit ansrällnirru i.fäee-
r istatcn."" Et1 allllat närliggarrclc skiil sLrrllc
krrnn:l vara. att del \itl bcs\'zir_ancle att tctl-
leras ?lr dcn persolr solll i sii höe gracl hacle
dokulnen tel art si!: sonr facler ris lcclersakar.c,
Kirngl. Skoesinsriturcts direkliir Gustal' Se-
g erclah 1.

Sorn olan nämnts. inrlitta.les :ir- 185{)
Ii.lriel. Skogsstir elscn mecl rqrpgift ritt lirrlal-
td.t,rtrt ..lL)qar ,', l .r tö\:, irr.rrri,r,.
i,r'igt .l,,qrl,rrrL. \rrr rlr, r .r:rrr.ril-,,, 1..,
tlc första skoesskolorna i lanclet och l(unel.
Skocsinsl itutets lairalliår för'sr:ir ktcs. Allr cler-
t:r lrrl(lc i'l. rrrrr,,rirerrl,,r Br ll ..r,,iel(lru
att llc.L-i\'ir en egen hiigrc skoesLll)dcrlis-
rittq il ,,rrL.rrr, r . rrr,,l K,rr el. Sk.,grirr.rirr,-
1el fiirsvalladcs. ()bbllirrs föt-cslog risscr
ligcn nnclel r'årerr 18!r8 - seclln hurr hirr-t
rlkteo ol)l att nlan lille föreslzi rrcdl:iegnine
ztr Skogsinstitrrtet att cn tleiiriq ktus skul
le fri sLrrtir liiistcn 185!) och 21rr vcrksanrhe-
tcn diirefier skulle lui fcrr-tsätta sorn ticlisare.
Han fiireslog ocksli att altalet rnecl bruks
pltl-on \'\'cclbers i Nor l a|gzicncle Hantntilr.
lrr,skcisar.na. sorn löptc ut t8(i0, skLrllc för-
l1\'as.

Llt:rn att i fiilr'åg infot lrrct-a C)bbalirrs la-
clcs vid Bnrlssocietetcns lni;tc vår'en 1859

;2

Oul Lurlt ig OLLatiu.\ ynrtm li Canlu hyltogtir
Itn iVont. (l"ola: llo J- Ro)))to\lnDt.)

fi'r.ll| Utrr t -,ll,i:tr rrrr-.rr \k,'gsir rritrrrrrr
lerks:rmhet scclan pågåendc kulsi r- h:rcle
lirllföJjts, cl.rs. clcn I oktober 1860. N{en stänr-
nirgelr blnncl bruksiigarua hade nlr iildllts.
Nrir clirlil br Lrkslratron (i.R. I-tlff fi rirr \1ik
m.,n\lrlr r,rr \ iil B,r n1.., r irrrr-rr. rrri,r, i rrr"i
lil5!) åter-tou uyrp tlet tidigilrc \1k:rndel lrrr
Skogsirrstitutet itr..ola skullc liegas necl,
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, : ":t/t I\)*ngiir-

\:>insritLrtcts
: -iLl scl_ hade
:r, \len stiim-
cr:riL iilldfalls.
L lri fr-:in \rik

:,-.: nrirte irnaj
e '. ikrrrrck:t atl
.:rggas treti,

ira alct endasl r_illga pl-()tcstcr. BesllL(et
.Lrt underlisningerr skulle läggas necl

: I oLlober 1860. (1.1,. Obbar iLLs tiller-kän
- rrr I)r'nsion lllots\'aaallde lörrcrr vartill
: ..n lru-cscrsiittnine orrr 500 Rdr. Sonen

:clrr lick sorn irr skcclspr-em ie el lirslöu.
.'rl I-Lrdriirr C)bbalirrs fick irrtc rrigorr

- :1t ar sin pension. Derr 16 mar-s t8ij0.
: rnanacieL föLc 80 årsclagen, avled ltan.

: ,:r liqger llcll-avcn rrnclel el stiitlig granit-
.r, p:i \,' r g.r"'l.r lrrl,,q,'r,1.

...r, r \\'illrrrrr .lrrrt,,r,l. .rrll.r rr.rrrrrl, r

: elrrcr-n:r uncler l860, r'arpå InstitLtteLs
: kslimhet trltphör'clc.

\ ;rlför lades skolan nccl?
. Br ukssocietetens protokoll anaes irrga sklil
: : rrtt cless Skogsinstirut bolde lliggas ned.
:::e lreller'./rlilrorilorzl.r' /iislorra anger- någr':r
::: ckta orsaker- lill dettir. Ett skäl var natur
tr\ is atl ingeu sjlilvskriven eftertr-aiclare rill
L (Jbirarius lanrrs. Deu allminna rrn eck-

:rgen på clet skoeliga omr-åclet hacie natur
:t\ is indr2rts el) hcl dcl seclan skolans slrrt
.:1!). Kulgl. Sliossinstitutet haclc till r'äsent-
: dcl iilcr-mnnit den rnisstr-o mot dess un-

.:r'\ isning, sorn iänee firnniLs hos br-uksågar,
. ", lr!, rnrn 'le rrr.r.tl,Jt:rr l,rr irr.rirrt, r.

- m triidde i klaft i nraj 11160, nriltlrades
:, ) rs:il l n i ]rgarrlu ytterl ie:ue. lir Tt-ahthyg..ges-

::Lket lar nri zrllmänt \,edertagct som skogj-
: Lrkssiitt bland skogsrnånnen. \,-isserligerr
.llziir pades Segerclahls riuida indelnings

- : inciper fbrtfararrclc nåq-r'a år, Dreu hans in-
.r:rnde rnirrskade undan för undan. Cenont

r.Lugl. Skogssn r-elsens irrrlittande I359 sked
:t också en upprycknine av skötscln ar, de
. lnränna skoearna och periodcn med Lrtlör-
..',ljnirrg av statens skogar var till ändir för
.n3- ticl liarnört rl;': Iillkontsten lt' scx skogs-

-., rlor- i Skoesstyrelsens regi från I 860 1ör ut
rrldning av skoglie:r arbetsledar-c - kr-ono-
:{arc. skogvaktare, skogsfaktorel- m.fl. - oclr
: c privata skogsskolor med statliga bidrae

rich og sikert till att Bnrkssocietetcn ansåg
.rg lra gjort sitt för att tr'\,gg:l bcholet av sko-
:d skoespersonal. En av de privata skogssko
,,r'na, ciel i Ciarnmclkr-oppa,-iälute en kolar-

skola korn sel)arc utr bliJernkonlor ets. l)cn
Iiir-stniirn n cll existct-ar-lin iclag.

Dc'ri ökaclc utbild!rirsslaprcitctcn I'icl
Ktrrrgl. Sliogsinstitutet - 1860 toq man emol
20 clcvcr-. r'ara elr:r finska lcclclc till alt lill-
eäneen Jrii kunnig pcrsonal är'en fiir Lrru
kens skossinclelnineal ocIt h rrslt:'rllr ringspla
rcr lal ti1lr-:icklig. Kirrrske ocksii clc firrsta
tecknen pli clcrr kommande kr-isen och onr-
.tr.tktrtt, titrl.tr :rnrn I'rrk.ll,rrrr, tiltr'tr
nrctlfirr-de er liss ritelhiillsamhet ifr'ågr orn
att ta pi si!: utbildninssrrlrpgiftcr som upp-
fittades r'ara statclls anslirr.

Resultatet av Brukssocietetens
Skoesinstituts utbildr-rinssverk-
samhe t
Ar- lll57 lrirrrnade Obbalius i en artikcl i /ern-
kontorets Annald;:' elr slrnrnanlattning a! de
;irrqna I Ä ir rn. \' r l:dmhet r i' I .l,,3rirr.rirrr-
1e1, sonr han samrranfäLtar på fiiljan.le sätt:

. I-n,lrt \ i\lrillq lr.rr llilrrr.rr. 111 rrnqa rrrärr.
virlar,5 "enclirst föl esell de1"- d.\ts- utal) ltt
ta exatllcli,

. 8 elevcl har-arlåssrats p.{.a. br-istande
t tt rde r I'r qqn.rd or lr ,llr rll.rr'le'r:irrrrpp
l?irande.

.11 har länrtat yrkct cfter firilbordacl utbilcl-
ning.

. 23 har anställLs sorn skogsiiir-r'altitrc, var-av
en allidit och 2 är verksarnmir i Finland.

o I elel szrknar last ansLaillning.

. 7 persorrer är elelel vid iustitutct.

. ,+50 000 tld fcirvaltas av de ?0 i Sverise
verksaruma fiir-valtarna.

. Ytterligar-e '150 000 tld har inclelars enligt
Obbarius rnetod.

r 47 skogvaktare har utbildats, som alla
vrrnnit :rnstäliningat i brukcns skogar

Dessutonr har ett storl antal värdcr-ingar och
undcrsiikuinga| av olika skogsfastighctcr
uifiirts.



Men Skogsinstitutets betydelse för den
skogliga opinionen i Bergslagen var natur-
ligwis betydligt större än vad antalet utbilda-
de elever och indelade tunnland antuder. J

kapitel 7 skall redogöras för obbariternas på-
verkan på skogsskötseln bl,a. i samband med
de s.k. bergsmannaföreningarnas årliga sam-
mankomster.
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