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En skogshushållare och pedagog med
europeisk överblick

lJct linns eu skara prolessiorrclla skogsnäu
som sarntidigt uir kuntriga lekmän i de histcr
liska vetenskaperna. f)ct är pe.soner som
tLnclcr låne tid ltar l?innat \'ärdcfulla bidrae
iill r,årt vetaudc orn skogsl.rushållninge rr i
rild|e ticl och utan vals insatset-deD sYcuska
:kosshistoriska forskningen skulle ha larit
m\'cket fattigare.

-fiigrniistaren Bengt Br,vnte tillhör defini-
iir t denna skaral Han har sjåh'ctt halysekel
langt per-spektiv på de förändring:r1 fiir att
irrtc säga ourvälvninqar, sorn skett joom
skogsbmket 1950-2000. Eftcr art lra fått sin

-jägmästarcxamen i början av 1950-talet, korr
liarr under sin austrillning vjd clåvarande
Domänslyrelsen att vara rrled orn att bygga
upp den nya statliua orgauisationen under
clen dyuanriske generaldirektören Er-ik
Höjcr-s ledning - en tid ocJr pelson som han
för ör'rist seuare också behandlat utförligt i
Skogshistorisk Tidskrift. Bengt Brynre arbe-
tade bl.a. med mekaniseringsfrågor, särskilt
il|rroduceral|Ll( l ar nraslinell barknirrg. som
r rr cn ar. tidens stora nyheter.

I slutet av 1950- och början av I960-talet
lar Bengt Brynte föreståndale för Hällnäs
skogsskola i \riisterbotten. Därcfter var lran
tutder många år Domiinvcrkets revirförval-
tarc, lörst på Oland och sedan i Gästrike-
Dala revir. Dår förnådde han. trots sanurrarr
slagningar till allt större cnheter, att behålla
clctaljcrade kunskaper om sin skog.

Clenon sitr arbetc inom Domiinvcr-ket
och genom sinir spr-åkkunskaper fick han
r-edan under 195O-talel många värdefirlla
kontakter mecl personer- inom skogsbr ukct
på kontinenten. Han I'clljde nåra cle n uweck-
lirrs som skedde inorn det europeiska skogs
bruket, kanske framför allt det t,vska. I sirr
revir tog han också crnot rrångl utländska
stucliebesök och framför' irllt var- han, undcr
en lång liiljd av år, r'ärd och handledar-e 1ör
skoeliga praktikanter' {iån fl cra europeiska
lirrdrr Gr'nnrtr det t.r.tt bete..orrr I örI ti stor'
Irpp.k:rtrning. lunde hrrr knrt-r \rnirnirn \ir ra

kunskaper i språk med de pedaeoeiska fär
digheterna frår'r sin lår^artid i Hå1lnäs.

Benllt Brynte intresserade sig också 1ör
skoq.lrisröria oclr ral en av iniriari,,ragarna
till Skoeshistoriska sällskapet diir han sedar.r
var ledamot i styrelsen, från 1990 till 1998.
Föruton rollen sorrr en aktiv styrelseleda-
rnot, arbetade han även n)ed ?rtt anordna en
del av sällskapets exkursioner Han har där-
ti11 medverkat i lokalhistorisk litteratur med
artiklar om skogsbruket i Hedemora och
Husbyringen samt med en lite n skrift med
titeln Vägen till l'Linsberget som qer ett exem-
pel på förvandlingeu från blådnings- rill
rrakthyggesskog.

Väsen till Flinsberget förde honom också
fram till några av den svenska skogshushåll-
ningens pionjårer som verkat på hans hem-
rnaplan i Garpenberg. Med sina detaljkun-



skaper om levirets skog såg han lämningar-
na av det gamla så kallade fackverks skogs-
bruket med sina tyska rörter. Därvid stötte
han på namnet Obbarius. Bengt Brynte kun-
de nu förena alla sina intressen och fårdig-
heter och ge sig i kast med en fördjupning i
ett historiskt material som utgör en del av
grunden till den vetenskapliga utvecklingen
inom skogshushållningens område. Denna
speglas inte minst genom belysningen av de
meningsmot-sättningar som rådde mellan de
fråmsta företrädarna för de båda skogsinsti-

tuten - det som C.L. Obbarius förestod och
dct som hans vedersakare GustafSegerdahl
var chefför Bengt Brynres sått att presente-
ra detta, för många svårgenomträngliga his-
toriska källmaterial, parat med de många
per50nhisrori5(a upplvsningar na. gör arr
han frambringar en levande bild av 1800-
talets skogsbruk och de människor som
hade inflytande dåröver
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I den bok som läsaren nu håller i sin hand
.kri\.er författaren Bengt Brynte om C.L.
Obbarius Liirobok i Skog.neten.shapen:
-()bbarius ltiroboh irtrtabar en ennståentle sam
-iatlfalLning au det skogliga hunnantlet ltos rktn

',,an son kom att i stora .tljchtn bli (L?.rL sLara.n\
iattarcn i stensht skogsbruh.

Hans liiro.satser och qnP,un.kl,er lnm att .lomi-

'ia a den shogliga debatten unlfu:r lång titL frarnåt .
4 a allt i Bergslagen han man se spår aLt de shog;
.,ushållsplaner, som hans kitjungar utfiide, och

:it iir hna|past nåson Am'drift att .let lar i .l,esso

'":t gs lagssko gar som d,en suenska shog.tvetensha

-:r:tt friddes. Det mibhligo är a,LL lnn under 1900-
:alct bln ntistan helt bartglörni,."

Det or,an angivna citatet uttrycker cn stor
berrndran för C.L. Obbarius och hans gär-
ning. tr{en samtidigt är det en bekräftelse på
\ilken stor insats författaren Bengt Brynte
1jåll gjort genom att l),fta fram denna bort-
glömda gestalt ur de skogshistoriska skug-
qorna. I en fullödigt genomarbetad skild-
rirrg helyses Obba riu\ :\ro I r' sLogsmrn nagä r-
ning. Bengt Brynte har också forsökt kom-
ma Obbarius nåra sorn person når han be-
skriler hans bakgrund och de svårigherer
han hade som invandrare i dåtidens Sverige.
På så sätt blir boken en ytterligare bekräftel-
se på vilken stor betydelse invandrarna haft
i Srerige som kunskapsförmedlare och kul
turbärale.

\trninstone det äldre garder jägmå'rar',
son utbildadcs på gamla Skogshögskolan
rid Brunnsviken kunde knappast undvika att
höra och se vem som var den store gmnda
ren av svensk skogsletenskap. Utmed den
slingrancle vägen upp till dcn ståtliga tegel-
brqenaden stod och står fortfarande en sten-

pelare med en reliefav Israel Adolf af Ström.
Hans storhet ifrägasåtts inte hcller i denna
bok och hur.udpersonen C.L. Obbarius hlser
en stor beundran för honom. Men det före-
faller märkligt att C.L. ()bbarius själv inre
fått något som helst utrymrne vid sidan om
Strörn. Här l)'frer författaren upp ur glömsk
ans djup en per-son som introducerade sä
fundamentala begrepp som bonitet, kapital
och rånta i skogsvetenskapen men också i
praktikcn. C.L. Obbarius hade nämligen för-
tnisan /rr omsittr retenslapliga teUricr i ett
praktiskt handlande som bl.a. toe sie uttryck
i omfattande skogshushålhringsplaner för
bergsbruken i Bergslagen.

C.L. Obbarius skrev en lärobok som i
många stycken innebar en förnyelse och vi-
talisering av Ströms grundläugande insats
och kunde genom der skogsinstitut han led-
de i Våstsura utbilda praktiska skogsmän,
som omsatte de inlårda kunskaperna i prak-
tiskt handlande. Detta skedde inorrr r arnar-
na för brukens kommersiella verksamhet.
vilken i många r.iktiga hänseenden skilde sig
från skötseln av staten skogar, där Ström
hade sin huvudgärning. Detta hindrade
dock inte Obbarius att med liv och, verkar
det som, även lust gå in och debattera sköt-
seln av statens skogar. I dessa debatter förde
har.r fram skogspolitiska id€er som förverk-
ligades först långt efter hans död och som
har sin giltighet än idag.

Bengt Brvntes analys av låroboken är en
utomordentlig forskningsinsats. Dår finns
en lättillgånglig presentation av huvudtan-
karna i verket, men också en ingåendc.jäm-
förelse med svensk och tysk litteratur som
lyfter fiam Obbarius nytänkande i skogs-
vetenskapen. Det senare blir ytterligare be-



lysr i den redogörelse och anaiys som förfat-
taren gör av svensk skogsvetenskaps första
stora lårosrrid. C.L. Obbarius sista Ievnads-
år fördystrades nämligen av en hätsk pole-
mik mellan honom och Adolf af Ströms
efterträdare och läromässiga efterföljare
Gustaf Segerdahl. Denne senare hade ock-
så skrivit en lärobok som skilde sig från
Obbarius när der gällde skogsskötselns mål
och metoder för fran.rstållning av en hus-
hållningsplan. Segerdahl stod för en tysk
doqmatisl .vn med klara gromer i.ka or h
matematiska strukturer i skogsbmket. Hår
accentueras än mer C.L. Obbarius stora in-
sats i svenskt skogsbruk där han stod för en
syn som senare har blivit ett av svenskt skogs_
bruks främsta kännetecken. Man kan inte
bedriva ett långsiktigt skogsbruk utan att
det finns ekonomiska förutsåttningar för
detta och vårt sätt att bruka och utnytEa
skogen måste anpassas till detta.

Boken är genomgående väl försedd med
källhänvisningar, som ytterligare visar vilken
omfarrande insar\ lörlauaren gjorr. riren
där källmaterialet synes ha varit magert har
författaren försökt få fram en levande bild,
t.ex. när det gäller de svårigheter som Ob_
barius hade med art få igång sirt utbildninss-
insriLur. l\är der änrligen hadr hö1ar lå
framgång och visa vad det kunde fick det ett
srrabbt slut dår Obbarius ')nes hr varir ove,
tande om skeendet. Detta måste ha kånts
bittert.

Svensk skogsvetenskap och alla skogshis-
toriskt intresserade är att gratulera till den-
na bok. Slå Dig ner i fåtöljen och lår C.L.
Obbarius stiga fram ur skuggornas dunkel.

Brobl i mars, 2001
,\ren Sjunnesson
Shog. Lic., f.d. shogs direkti)r
Shogshistorisha S.illskapets sehretarare
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Inledning

. ..crr'kar'\et idag \el)) Clrrl Luclrvig Ob
.:: :. \.11. \-iigra skocshistoriskt intresser-a-

:. .,nrler Llnske till irlt clet \al ell tlsk
.. -inan. son på 1800 trlct cirel cn skogs-
.. -.: Ber-gslag-en.,\tt skolan drels ikonkrl]'

: . rrred KrLnel. Skoosilstitutct p:i Djtrr-uiLr-

..:- i Stockholm är lrindre llekanl. och niis-
' ::rgerl \eL att Obbaljus skr-c! crr ortrfat
,: :r lätobok ont 'skogsr,e te nslapen ", clen

: :.ie i sitt slag i lir-t larrcl.
\litt intr-cssc Iiir Obbar-ius viicktes under

,:cn \oDr I)orlr:in!e|kets skogsfi)rvaltl|c i
r ' ,r Ierbelgs revir', sen:ire Glistrikc Dala rc
r::irrraltning, gcnom clc skogsindelninas-

: -'-ldlingar-1ör (iarpenberes blrts skogar
: -ur lil(iS. som fanns. och foldlraDcle firrns.
:.r ir cts arkiv och sonr var unclertecknacle

::.cl nanrnel Ol o'iu.:.1

För zrtt skapa en bilcl lrr hur Garpcnbergs
.., ,q1rna kundc hzr tctt sig under 1ll0(ltalet,

,r Obbar-ins skogsh ush ållningsplan o\';il
=.: liq. L)en var- inte dcn första planen. Al1'
.'. !ncrantz: hacle giort en skoEisindelning
. ' llr ticligarc, \'arav kiirtorna fanns kvar

: 'r.ed.la lnecl m,ystiska tecken ar, olika slag.
l.len cle gar, en cliflirs uppfaltning orn hur'
'.,,qerr i rerklighetcn såg ut. Obbarius inclcl
:.::rgsplarr diiremot var utförlig och inbjcicl
: l '.1mför'elser mecl det nutida skoestillstån-
:.:. Till Obbar-ius handlinsar- fan ns också ett
' :\ans rned f örriittningsmirnnens förklt-

:::::irr till plancn och rekommendationer
': 

'kogsskötseln.n
Obbarius incielnirtgsplarr kom oftl till an

-'-lclning niir man villc utreda olika bc-
.-,:r<ls historiska ulveckling. Den arl'äncles

- k.:i sorr askådningsmater-ial om den nskzr
.. : \clL)lretoden. t.er'. rirl crkur'ioner.

Tr e j:ignristare r,id Skogshilgskolan i Gar-
: (nherg, -\rrders Alrnqvist, Rune Lölving

. ir RLrrre Dehlen, gar' 1980 ut boken Gar
. a.r'gt htLths shagar utt'tlttlande o.lt shötseL

:.. ,nt lidonrt, mecl en ganska ingående skild-
::::il ur irrtrkets histoliir fiaru till vår tid.r
f ,.cn liar ocksir crr koltfattacl reclogirrelse

fiir Obbarius inclelningsplan ir:in lil6u och
närlner också nllgot olr ObbafirLs och h?rrr!

skogsinstitut, samt att h:rn och hans cleler
utförde skogsindelninglr på biuksskogar na
efler tvskt möustcr-, "dcll s.k. f:rr:kver-ksnc
toclen". f)en beskr-ir,nine de lämnar av rreto-

'l-r ,,, l- .l crqsl'r .rl..ri t, t ö\, t1 lr.\t:itlm( t

mi d d, n q;lle\c lll'l'l,rllll;llqpn: ( t\er.lrr-
rt:t skogltL fiarrr till slu tavl erkrrin gcn utarr
gallringar", och stämde ganska r'äl med lacl
sorr licl rnilten ar' 1800-taleL lårdes rrt vid
Kungl. Skogsinstitutct. Niigon närmare ana-
l,r s av begr-eppet f ackverksskogsblrrk gor-cles
in le

N{ed ltjäip av Sarnzclius bok .Jigeristaten
haclc.jag inhlirltat nirqot litet om clen föl-nro-
dade Lrpphor,smannen till plirnen, Cl.L. Ob
bzrrius. l)ock uppntirksarnmadc.jag ti11 en
bör-jan inte att denne Obbarius arlidit 1800
och således irrte kLl]rde val r uppho\slnitrr till
phnen friin 1868, sorn var undcrtccknad av
C. eller E. Obbarius." För-st Iångt senare gick
det upp för rnig ntt "Obbarius" rcprcscnterzr
de en hel larrilj, r'arar,far och fem söner alla
var verksarnrna i Bergslags skogirulil och av
vilka den,vngste , Er-nst Obbarirrsl;, utfiirt pla-
ncn firr Carpenbergsskoeen.

Redan 1öre min pensionering 1989 beslö1

.jae rnis för att närnlirie undcrsöka vem Ot)
barius var och att försökir arral-vserr inclcl
ningsplanen för (}arpenberg. Pii smncl av
atl en rad and.a intressanta skogliga fiågor'
fiamstod sorn arrgeliignirre, bl.a. crr kzrtalogi
scr-ing av revirets mycket omlattande kar-tbe-
stånd, d.(rde del me. än sex å. innaD ar.be-
rer rrrrd Oblr,rrirr. lrrrrlr t,r .irr birjarr.

Frånsett en kolt ar-tikel om C.L. ()bbarius
i Tidskrtft .för SkogshushålLning 1893 ' ianns
mvcket litet sk.iver om ()bbar-ius. N{ed er-
känsla har nägla av Skog-shögskolans profes-
sorer Diirnlrt C)bbarius i sina skrifter. Derr
förstc var'fhclaus omkring 1870, dr,ircftcr
\\ahlgren l9l7 och Carl ()lol'Tanrm och
Charles Clarbr-rnnier 1978. N,Ier u(örligt har
B. Boöthitrs granskzlt Obbalius vellisarnhel



och (lcltDes bet\deise fiir br Lrkerrs tr.likolsfirr-_
sirr-juing (i lrmhontottts hittoriri).^

Nlvr kcn tid hrr-.jag iqnat:ir ari tr:irrga ir i
r,rcl (i.L. Obbar ius skr-ivit och att firrsölia :ur_
krrrta ciella till der sanrida skoglisa Lankeul_
b\ tct, i Sverig.e och i li sklancl. Nzisr.a clasar
lr.rr rilllrr,r q,rt. iRik.rrlrrer irro, llr,,lrnliLr
att lit dei t' B[lkiisocieteIells be\:aaade rJlale-
lial olr Obbarius och cless Skossinstitrrt. I
S I Ofu\ .\B:s :Lrkiv i Faiun och i Vlirnrlancl_
s:Llkil iKar'lstad har..jaq rriecl liss franrq-äng
sirkt rnatclial firr:itt behs:l ,i)bbaritcrn 

irs', in
clchr irrgsler.lisarrihet.

Srirski I t bijr lian h:illas cleu or rircler.ligir
hjiilp sorn Kungl. Skoss- och Lautbr-uksak:L_
clcrrlicns Ilibliorek lnecl clcss ( hef:lbibliore-
kar-ie l,ars Ljurregr-en liinrrr:rt. bådc niir clet
gillcr-att linna och l:in:r trt skr-ifiligl uater i
al ar olilia slag och utt skapa liout:rktcr-ntetf
:rrrcila krrr rskapskiikrr-.

I hopp orn att fllna lnaler-ial soll lner:
li::rr. krrrrri, hrhr.r r. l . ( )Ir|,.rrirr.,u Ir lr,rrr.
siiners (i fi)rsta hand) iil och lcr,eure i Sle-
r-iec, har-jag liir.sokt fii konrilkr nled farniljens
ittlinsar-i Sveris-e. Lrr r-ad fair crrä(lare fi;r
familjen Obbrrius h:rr.ställt upp ntccl iusani
llt rlatcrill, sorn omiattar fal.iiljel.ristor.icrr
tillbakr äncla rill lb00 ralcr. För att fiir-söka
skapa en itikl av siucr-na L)bbarius verksarn
rr, t 1'.i,,lil.r plarrer il.rrr,ler.lrer j:rq qr,rrr,l,rr
ll r Ll,ö, t, 

'
En kuriös här.rdelsc in rräffade i salibzrncl

nrecl gcnomgiirrg- lv en clel litleraLur, sorn
h lirs t:rrn nr arie li:irr (]rönsinka skogsskola
ocll sonl haulnal i (iarpenbergs revirs:rrkir
i .,rrrrlr.rrll rn.,l :rr. Li.rr ikl;n11, r.r ir rr1,p.
lri,r-,1,. l, rr -.:rtlrr' öclr r,.r.iqr,.xe,r.plar r
, r,rr.'Lritr t;,r lutcr,r(.rlcmierri llr.Lr.Lrrrlr i

Trsklancl för-:ir-185.1 lri{: etr br.cv rill C.L.
Olrbar-iirs, Skoesiustitli re t i Nora, fr:in \\ril_
hclnr C)bbar-irrs. cl:rtcrar i N,furshvtrau 2!),/6
l(-,1 Brr rer. rl'r, lr.ril.ir r,irrii4err,,i,rrr,.._
... rr der q:ill,l, e,rrln.l el, r ri,lrn.rr rrrer
Dren det git| linclå cn siillslnt klinsla art få
br ct et i sin hancl. X,Ian kan spckirlcr.a ör.c,r
irur'brc.r'et korurnit att hulrra i clcn hrir-bo
ker. sont t\.llig.jn ingitt i Clrirnsinka skogs
skol.rs bibiiotck. En rrrirjliu lirrklarirrs :ir.fi)l_
jlrncle: I3r'er et h;tck it\ någ..cln anle(hline stol)-

llr

pals in i bokcn, sorl iid ar.r,skifret llJ60 till
iöll sorrcn \f illrclnt Obbar.iris. Dcnnc fick
nlintligcl iina lucler-ns hcia bibliotek. inkirr_
sive boklrr'llor. \4'ilhelm boclcle vicl sin clöcl
1i185 i Ar'esra. Iug:r brikritlar-fiuns specilice
lade i boLrpptcckuinsen, nrcn clct iir.jrr rniij_
ligt al b()ken tillnrlrnans rnecl annan litter.a
hLr (:) kolu atl ö\'er.ltiinlas ar \\,ilhclnts:ink;r
l'. vir:r'e.,r L,^rrril 1,pr;11,1 rill Ler1,..l,,q.
slole Jorn scllarc fl) tta(lcs till Gr önsirrka.,l

Det hlr i1,r':ir-r lar-it cn clcl srår-ighcter-att
cljLrpalc tlringa in irniinniskan (iar-l Luclrvig
C)bltarius klr.ltkllir-. elter-sorn irrga brer,, utirler-
cletn sonr irrgiriLs tillJct.nkrintoreL, finns bera_
lrde. L,nlisr eD firnrot i:1rpir iir 1lli? uLsir,nil
Dr.tt.si,tttslu jiirnln n t|ri {en \ t ri/hlls fiirs r)rj n ing.
1310 l9i0 |,k.tll elt li.r)\.()lirr metl d:ita om

L)bblriirs, sarntniirrstillcla at. IL Ber.gsrr ötl,
finnas iJer-nkorrtc)ret. Iion\ohrtet har inle
:'rterfirutrits. Spr.itlch ontclirnten orn (j.L. C)b
bar-irrs sorrr persolt Ira. snilppatr upp hiir^och
dår frots clessa br-ister i gr.unclrualer-ialet hu
clet tinclå r'ar-it fascinerandc at snrdcru honom.

NIanus tili bokcn om C.L. Obb:rrius har
firr-claets flera pcr-sorrer. rnecl anhirlilrr orrr
l,'mrrr, rr'.rr er. \,irrletrrllr r'.lrt,lllrr.r ll,l
l:irrrn,rr. hl.:r .rr H.rrr. l- k,.lrrrru, Irlr. Il, ,lcrr
,,, h Sr, rr ijr r r r r r-.., ,1 1. riil r rll.rj ,q L.,,n,,-,,
nritl varrna lack. En rucra geltotnel ipallcle
granskrrins nred för'slag till rnoc.lifierinsar
hirr-utför(s pli et kunnigr och inspireraritlc
sätt a\ fi1. (lr RonnY Pettel-sson, \,ilkct varit till
stor hjälp. \,{itr \'irr-ma tack liir dctr;r!

IIcla pelsonalcn vicl KLrngl. Siogs_ ocl.r
Larrtbnrksirkaclcntiens bibliotek rnecl dess
clref Lar-s Ljungeren i spctserr och per'fhun_
ström som allslill-ic.. fijl- lavout och tn.ckning
tackas fiir dcl as oavllitligir slr-:ivaD att f:i bcr
kcn till sLliucl. I detta satnnanhilre bör Eva
lirllslerr tilldr:las ett siirskilt erkzinnancle för.
hennes kurrnig:r, noggralna och ickrga arr-be
tc irtt rä asp kfcl, för-eslå fiirbiitt rirruar. oclt
kon troller'a fotnoter-och ci { lrt.

SlLrtligen rill jag oclszi racka rrlin huslrLr
lnglicl, som givir liir-clefuJl l!iilp r,id rivcr-siitt_
n[lgar li-in oc]i till clct lrska spr-åLct. Ilorr
l,.rl 'l,..,rlul.r 1,.. -rr r:rlrrr,,,liqr ,.,r .ri,.r rrri,1
unaler (le nter än fcnl tir solD al.bctet nte(l
bokcn llLgit.
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