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C.L. OBBARIUS
En nydanare i Bergslagens skogar

vid 1800-talets rnitt

Carl Ludwig Obbarius är en al den srenska
skogsvårdens fråmsta historiska färgnttrds-
gestalter vars id6cr även har kommit att pår er-

ka dagens skogshushållning. Han och hans lår--

jungar, de så kallade "obbariterna", hade sirr

hurudsakliga verksirmhet i Bergslagens bruks
skogar vid rnitten och senare delen av 1E00-

talet. Vid denna tid gällde det att främst såker-

ställa.järnbmkens behov av skog för kolninu.
och för art öka produktionen bölade nva ut-
vecklade skogsindelningsplaner att anr'åndas.
De id€er, som då infördcs till Sverige, kom till
stor del från det tyska skogsbntket där Obba-
rius hade sina rötter

Bokens författare, jägmästaren och förre
revirförvaltaren Bengt Brynte, har under ett
flertal år studerat 1sOo-talets skogsbruk ur
många aspekter. Hår ger han cn intr'ångande
skildrinc av tidens tankegångaq de firrhållan-
den och de personer som då styrde uneckling-
en av skogsr'årdcn och hur denna sedan kom
att omsättas i praktiken. Skogshushåilningens
långa perspektiv gör det n.röjligt för den upp-
märksamrne att fortfarande avläsa spår'en ar

Obbarius och hans elevers verksamhet. Bengt
Bryntes bok är värdefull efiemom den ger det
nroderna skogsbruket en plats i sitt historiska
sammanhang, eller som Sven Sjunnesson skri-
ver i förordet: "Obbarius ... stod för en sln
som senare har blivit ett av svenskt skogsbmks
främsta kännetecken".
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