
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Sågad skog för välstånd 
Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010 
Redaktör: Ronny Pettersson 
 

Tid Tisdag 25 augusti, kl. 18.00 till ca 20.00 

(kaffe med smörgås från kl. 17.30, mingel med lättare förtäring och dryck ca kl. 20.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 21 augusti via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(Observera att föranmälan är obligatorisk, likaså avanmälan vid förhinder.) 

Frågor: jimmy.lyhagen@ksla.se 

Pris Kostnadsfritt! 

 

 

Välkommen till en afton om sågverksbranschens historia och utveckling – 

en förutsättning för de svenska framgångarna som skogsindustriell nation! 

 

Under de sista decennierna av 1800-talet hade sågverksindustrin vuxit fram 

som en av Sveriges huvudnäringar. Sedan dess har sågverkens produkter 

behållit en stark position internationellt och gör Sverige till en av de tre 

största exportörerna på världsmarknaden. Den bok som Kungl. Skogs- och 

Lantbruksakademien nu ger ut är den första som tar ett helhetsgrepp på den 

svenska sågverksindustrins historia. Det är akademiens förhoppning att 

boken både ska väcka intresse och stolthet hos dem som är verksamma i 

sågverksindustrin och i skogsbruket i stort samt att den för samhälle, 

näringsliv, historiker och en historieintresserad allmänhet kommer att 

klargöra den mångfasetterade betydelsen av sågverksindustrin igår och idag. 

 

Boken ger flera perspektiv på sågverksindustrins framväxt från mitten av 

1800-talet fram till idag. Författarna är initierade forskare och yrkesmän med lång erfarenhet av 

sågverksbranschen. I centrum står sågverkens växlande öden genom decennierna, både de expansiva 

perioderna då allt gick att sälja och åren med lågkonjunktur då lagren växte. Här behandlas de utmärkande 

dragen i denna framväxt, deras orsaker och konsekvenser. Bokens artiklar behandlar även de sociala och 

politiska aspekterna som industrin påverkats av. Den tekniska utvecklingen genom decennierna kan följas 

från tiden före ångmaskinernas inträde fram till dagens teknik med högt uppdriven automatisering och 

rationalisering. Även de sågade trävarornas väg ut på marknaden, produktutvecklingen m.m. tas upp i 

bokens fylliga artiklar.  

 

 Klicka här för innehållsförteckning och företal! 
 

Sågad skog för välstånd. 
Sågverksindustrin historia i Sverige 1850–2010 

(SOLMED 70) utkommer i början av augusti! 

Redaktör Ronny Pettersson. Inbunden, 592 sidor. Rikt illustrerad. 

Beställ enklast från Adlibris.com eller Bokus.com 

(alt. från KSLA för 400 kr exkl. frakt via e-post per.thunstrom@ksla.se eller tel. 08-54 54 77 20) 

 

Passa på att köpa boken för 
endast 100:- denna kväll! 
(Ord pris 400:- ) 

http://dinkurs.se/31181
http://www.ksla.se/
mailto:jimmy.lyhagen@ksla.se
http://www.ksla.se/anh/files/2015/06/Sagverk_-innehall_företal.pdf
mailto:per.thunstrom@ksla.se
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Sågad skog för välstånd 
Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010 
 

Tisdag 25 augusti 2015 
 

 

Moderator: Jan-Åke Lundén, akademiledamot och ordförande för projektets styrgrupp.  

 

- Välkomsthälsning 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.  

 

- Om bokprojektet ur akademiens och ur sågverks- och skogsbranschens synvinkel 

Jan-Åke Lundén, civiljägmästare, skog.dr.h.c., tidigare skogschef på Södra och vid LRF 

Skogsägarna. Akademiens vice preses 2004–07.  

 

- ”En brokig bransch under 150 år.” Om konsten att skriva sågverkens historia 

Ronny Pettersson, universitetslektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Har bl.a. 

forskat om skogshistoriska frågor, t.ex. virkesmätningens historia. Akademiledamot. 

 

- ”Även lite teori vore säkert nyttigt.” Sågverksindustrin och utbildningsfrågorna 1850 till idag 

Fay Lundh Nilsson, universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. 

Har bl.a. forskat om yrkesutbildningens historia i Sverige, t.ex. den skogliga utbildningen. 

 

- Från sågkvarn till profileringssåg. De svenska sågverkens teknikutveckling  

Thomas Thörnqvist, civiljägmästare, skog.dr., senior professor i virkeslära vid Linné-universitetet i 

Växjö. Har tidigare bl.a. varit FoU-chef vid Södra Timber AB. Akademiledamot. 

 

- Såg vid såg vi såg – men vad såg vi egentligen? 

Sten B. Nilsson. Skog.dr. och professor vid Skogshögskolan, professor vid och tidigare Director of 

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). Internationellt verksam analytiker 

och utredare av skogsnäringsfrågor m.m. Akademiledamot. 

 

- Panelsamtal (ca 19:35–ca 20:00) under ledning av Jan-Åke Lundén, med frågor från publiken och 

sammanfattning av moderatorn. 

 

- Ca 20.00 Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring 
 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 
 


