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Gullringenexkursionen
i Småland/Östergötland
maj 1996
”1 huvudsak var det värmlänningar som
utformade och stod för en stor del av verk-
samheten, speciellt när det gällde flott-
ningen, men de verkade också som tim-
merhuggare och hästkörare. Man införde
bl a stocksågen i stället för de tidigare
gamla träbågarna. Och på körarsidan inte
minst lanserade värmlänningarna rationel-
lare arbetsmetoder och utrustning'*. Tiden
var 1870-talet.

"'WSkogshistorisk Tidskrift nr 6, 1996,
a finns referat från tre exkursioner, som

innehåller uppgifter om värmländska
skogsarbetsvandrare. Exkursionerna
berörde skogshistoria från slutet av
1800-talet i Småland/Östergötland,
Västergötland och Hälsingland.

Jag återger här några avsnitt.

Östads säteri,
exkursion i maj 1996
i det otillgängliga
Risveden i Västergötland
"Vid förra sekelskiftet gjordes några större
avverkningar med hjälp av skogsvana
värmlänningar. De införde för trakten dit-
tills okända metoder och redskap, som
väckte stor förundran bland den bofasta
befolkningen Skogshästar med s k getdo-
ningar, vattenlagring av timmer och tim-
mersågning i mobila motordrivna sågverk
är några exempel på nymodigheter, som
gav fart åt arbetet".
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Hälsingeexkursionen juni
1995 under mottot:
Stordrivningar och skogs-
mannaliv i NV Hälsingland i
slutet av 1800-talet

(gjetdoning). Det var kj0rere fra Fryksda-
len i Sverige, som innf0rte disse. Gjetdo-
ningen kom i 1890-erne og er nu enerå-
dende".

Ett helt färskt vittnesbörd om ett något
udda skogsarbete finns i Lars Kardelis
nyutkomna "Skogshistorien på Visingsö” .
Där står att "värmlänningar med hästar
och effektiva järnplogar opererade på ön" i
samband med de omfattande ekplantering-
arna i mitten av 1800-talet.

På kartskissen, som följer, visas i grova
drag skogsarbetsvandringarna från Värm-
land i slutet av 1800-talet.

” - - - fortsattes färden till Skrälldalen.
Ännu i dag kan man uppleva den vildhet
och otillgänglighet, som gjorde de forna
stordrivningarna riksbekanta. Det var
framför allt körningarna utför stupen mot
Ängratörn, som gav upphov till många
hjältehistorier. Svårt är att föreställa
sig att i denna ödemark
under en tjugoårsperiod
mera än 1 000 personer
varje vinter befolkade
dalen". Av allt detta skogs-
folk, som årligen återkom
till dalen så länge det fanns
timmerskog kvar, var en
stor del värmlänningar.

Det finns många ytterli
gare vittnesbörd om värm-

länningar i skogsarbete
ända uppe i Jämtland och
vidare i Härjedalen, Häl-
singland, Dalarna, Bergsla-
gen och söderut i Götaland
ned mot Småland - och i
Norge. T ex skriver Gustav
Hedenvind-Eriksson i två
av sina romaner om hur
stordrivare från Värmland
revolutionerade skogsarbe-
tet i nedre Norrland. Vidare
berättar Gustaf Schröder
om skickliga flottare, hug-
gare och timmerkörare från
Dalby i norra Klarälven,
om deras arbete på 1850-
talet i dalaskogama och i en tidningsartikel tonhelgen ge sig av på lång vandring för
från 1936 om skogsbruket i Trysil i Norge att sedan återkomma hem igen till påsk
heter det: "Sist i 1880 fikk vi stuttslå og efter oerhört hårt arbete ofta i sträng kyla
stutting som en forlöper till bokk og gjet och djup snö under mycket primitiva lev-

Sannolikt var det flera
tusen vandrare som sökte
skogsarbete utanför hem-
bygden. Hur var det möjligt
att så många plötsligt fanns
tillgängliga för den väldiga
skogsexploateringen i dessa
områden? Och inte nog med
att de var många, de var ock-
så kända för sin stora kun-
nighet, pålitlighet och effek-
tivitet och därför mycket
efterfrågade. Och varför gav
de sig av mitt i vintern från
den trygga hembygden till
storskogen många dagsmar-
scher hemifrån?

För den oinvigde kan
ordet arbetsvandring möjli-
gen låta som något lättsamt
och kanske t o m romantiskt.
Så var det förvisso inte. Van-
dringen efter arbete var en
fråga om överlevnad för
vandraren och hans hemma-
varande ofta stora familj.
Och inte var det varken lätt
eller romantiskt att efter tret-
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nadsförhållanden beträffande "bostäder"

och mathållning.
För att få svar på de ställda frågorna är

det nödvändigt att göra en historisk åter-
blick på utvecklingen i skogslandet Värm-
land.

branschen. Norges största älv, Glömma,

nära 60 mil lång, flyter fram några mil från
och längs med riksgränsen mot nordvästra
Värmland. Efter Glömmas nedre del fanns
år 1684 enligt en dåtida inventering 247
vattensågar och älven flottades i hela sin
längd redan i slutet av 1600-talet. I norra
Värmland fanns flottleder, som gick in i
Norge, till glädje för skogsägarna och inte
minst för de illegala men driftiga timmer-
handlarna.

De nyanlagda stångjämshamrarna gav
många nya arbetstillfällen vid bruken, men
framför allt i skogen med avverkning och
kolning samt hästkörning av kolved till
miloma och av träkol till bruken. Till
skogskörslorna kom omfattande forkör-
ning till och från Bergslagen med tackjärn
ena vägen och ofta sågade trävaror i andra
riktningen. Timmerskogen i Bergslagen
var slut, den hade blivit träkol! Färdigt
stångjärn och så småningom manufaktur
av olika slag fraktades till närmaste
utskcppningshamn men också till Norge.
Returfrakt från Norge utgjordes av sill,
salt, säd, brännvin m m. Denna torghandel
var omfattande och innehöll dessutom
något mycket viktigt för framtida skogsar-
betsvandringar: import av hästar, framför
allt starka skogshästar från Gudbrandsda-
len, präglade av hårt arbete i svår terräng
och mycket snö. Utförseln till Värmland
var så stor, att norska myndigheter en tid
övervägde att förbjuda denna hästhandel,
då krigsmaktens försörjning med hästar
äventyrades.

Under det dynamiska 1700-talet ökar
befolkningen kraftigt. Värmlands innevå-
nare blir 40 % flera och en stor del av
ökningen sker i norr, i övre Fryksdalen är
ökningen 90 % och i norra Klarälven 55 %.
Samtidigt sker en omfattande hemmans-
klyvning i dessa bygder, som medför pro-
letarisering inom skogs- och jordbruket.

Antalet skogs- och jordbruksfastigheter
ökade genom klyvningen med 800 % i

Cirka 1500-talet - 1870
Det är överbefolkning, som utlöser arbets-
vandringar. Värmland norr om det smala
jordbruksbältet vid Vänern var från begyn-
nelsen ett fattigt skogsland, som tidigt
hade för stor befolkning. Många fick där-
för under del av året söka sig ut från hem-

bygden för att få sin försörjning. De första
arbetsvandringarna gick till jordbruksbyg-
der i Norge och i Västergötland och det
arbete, som stod till buds, var framför allt
slagtröskning och nyodling, de allra tyng-
sta arbetena i jordbruket. Hustimring till-
kommer med början i Bergslagen i slutet
av 1500-talet.

När masugnarna och senare stångjärns-
hamrarna i Bergslagen och sågverken i
Norge expanderar kraftigt under 1600-
talet ökar arbetstillfällena markant i Värm-
lands närhet, samtidigt som överbefolk-
ningen består. Arbetsvandringarna riktas
nu mer och mer mot Norge och Bergsla-
gen. Så kommer den tid mot slutet av
1600-talet, då skogen i Bergslagen tar slut

eller i varje fall befaras ta slut — och
Kungen med det mäktiga Bergskollegium
som redskap ger tillstånd att uppföra
stångjärnshammare - inte masugnar - i de
delar av Värmland, som hade mycken skog
och vattenkraft men ingen järnmalm. 25
nya järnbruk växer upp väster om Klaräl-
ven under 1600-talet. De förses med tack-
järn från masugnar i östra Värmland,

transporten sker i huvudsak efter häst på
vinterföre med färdväg inte sällan längre
än 10 mil!

Samtidigt upplever Norge högkonjunk-
tur i den där tidigt utvecklade sågverks-
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övre Fryksdalen under tiden 1750-1810,
med 500 % i hela Värmland. Många fas-
tigheter blev mycket små och endast en
liten del av befolkningen kunde försörja
sig på den egna jorden.

Denna utveckling stod i bjärt kontrast
till utvecklingen i Norge. Där hindrade den
sedan hedenhös gällande ” odelsloven”
uppsplittring av egendomarna. Odelsloven
innebär - lagen gäller än i dag - att den
förstfödde i en barnaskara har första rätten
att överta gården vid arvsskifte. Det sam-
manhållna ägandet hade stor betydelse för
värmlänningarna, då de stora gårdarna på
andra sidan gränsen ofta efterfrågade
arbetskraft till skogs-, och flottningsarbete
samt till nyodling. Då många arbetsvan-
drare från Värmland inte hade mer än
någon eller några dagsmarscher till dessa
arbeten, är det givet att många sökte sig

boomen för att sedan sjunka till lägre än
normal nivå.

Konjunkturbakslaget blev förödande
framför allt inom delar av järnindustrin,
som redan tidigare levde med strukturpro-
blem. Den stora järnbruksdöden härjade
vilt, särskilt under perioden 1875-1890
och speciellt bland de bruk, som låg utan-
för den egentliga Bergslagen. Samtidigt
fortsatte den stora befolkningsökningen,
födelseöverskottet var större än någonsin
genom kombinationen stora barnkullar
och starkt minskad barnadödlighet. Anta-
let ungdomar, som växte in i arbetsför
ålder, blev större och större för varje år.
Det hjälpte inte att sågverken under 80-
och 90-talen på nytt expanderade, att järn-
vägar byggdes, att träsliperier samt allde-
les i slutet av seklet de första kemiska cel-
lulosafabrikerna tillkommer och vidare att
stålindustrin växer i östra Värmland,
arbetstillfällena är helt otillräckliga för
befolkningen. En avlastningen sker genom
omfattande emigration till Amerika men
den räcker inte på långa tag för att få
balans på arbetsmarknaden. Att flytta
inom landet var inte meningsfullt, då hela
landet hade problem med arbetslöshet.

Det är nu den traditionella arbetsvan-
dringen ökar så starkt och det är skogsar-
bete som är målet. Det var en lycka för
skogsfolket i Värmland att det fanns
mycket arbete i det inre av mellersta och
södra Norrland samt i Dalarna. Sågverkens
exploatering av de kustnära skogarna var
vid denna tid redan i stort genomförd och
nu bar det av in i landet till områden, som
låg på "rimligt” avstånd från norra och
mellersta Värmland. Skogsarbete fanns
också att få i Bergslagen och i Götaland
ned mot Småland samt i Norge. De som
gav sig av var vana skogsarbetare, många
från järnbruksdödens gravfält, som be-
skrivs på följande karta.

dit.
Under första delen av 1800-talet konso-

liderades verksamheten i järnbruken på en
för den tiden hög nivå. I inget län i landet
var produktionen av stångjärn och manu-
faktur så hög som i Värmland. Vidare sker
under denna tid en betydande nyetablering
av sågverk, särskilt efter det att Trollhätte
kanal ut mot Västerhavet stod färdig år
1844 efter omfattande ombyggnad. Samti-
digt ökar befolkningen kraftigt.

1870 -
ett stycke in i 1900-talet
Tillgången på arbete når en topp i samband
med den extrema högkonjunkturen efter
fransk/tyska kriget 1870/71. Konjunktur-
förloppet var våldsamt men glädjen kort.
Som exempel på vad som hände kan näm-
nas, att träkolpriset vid ett järnverk i Väs-
terbergslagen tredubblades under 3 år för
att sedan falla som en sten. Och vid ett av
den tidens största sågverk i Skandinavien,
som låg vid Glömmas utlopp i Oslofjor-
den, fördubblades produktionen under
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Utslagna järnbruk och masugnar i Värmland åren 1870- / 890.

E»" :

Triangel : hytta
Cirkel: järnbruk
Kvadrat martm- och besscmerverk

Fylld figur ; i ging 1924
Oppcn » ntdhgd 1870 — 192*
Hytta nictl dubbla streck nedlagd nen ännu

användbar

Svart färg: anlagd fbrc 1870
» 1870- 192*Rod

Efter Jalmar Furuskog: De värmländska järnbuken.

som innebar mycket stor arbetskraftbespa-
ring per producerad enhet och minskning
av träkolsbehovet. Järnbruksdöden slog
särskilt hårt i Fryksdalen, där 8 av 9 bruk
lades ner under åren 1875-80 och det åter-
stående år 1889. Detta är Selma Lagerlöfs
hembygd, och hon är i 20-årsåldem när det
är som värst och det sista bruket läggs ner
2 år innan ” Gösta Berlings saga” utges.
Dessa hemska händelser vid Lövens långa

Inom området väster om Klarälven, som
tillsammans med norra delen av länet, var
bas för de största skogsarbetsvandringar-
na, lades 44 järnbruk ned under dessa 20
år. Endast 4 fortsatte driften för att stanna
för gott inom några decennier. Öster om
Klarälven läggs åtskilliga masugnar och
mindre järnbruk ner, men samtidigt sker
inom de skuggade områdena en betydande
produktionsökning men med ny teknik,
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sjö har säkerligen satt spår i hennes dikt-
ning. Kanske så här:

1 sagan berättar hon, att Ekeby under
majorskans skickliga och kraftfulla led-
ning blir det förnämsta av Värmlands alla
bruk. Så fördrivs hon och kavaljererna för
ansvaret för de sex underlydande bruken.
Då ” skummade starkt, beskt öl utför
Björksjöfallets breda gråstenstrappa och
Lövens långa sjö var inte fylld med vatten
utan med brännvin. 1 de dagarna gick dan-
sen över bruksbackarna. I de dagarna
smiddes intet järn” . Så när sommaren kom
och grosshandlarna i Göteborg väntade på
sitt kontrakterade järn fanns nästan ingen-
ting att skeppa, bara ett litet överliggande
parti från majorskans tid. Detta Ekeby
bruks förnedrade tillstånd var ett resultat
av kavaljerernas bedrövliga vanskötsel.

I boken finns intagen här återgiven karta
över "Lövsjö härad” . De sex bruken under
Ekeby heter i sagan: Ekeby, Högfors,
Lötafors, Björnidet, Hån och Lövstafors
och är lätta att finna i verkligheten: Rott-
neros, Skarped, Stöpafors, Torsby, Bada
och Lövstaholm. Är det kanske så att man
kan byta ut kavaljerernas vanvård till döds
mot den internationella jämmarknadens
konkurrens till döds?

Efter denna utflykt till sagans värld åter
till den krassa verkligheten. Det är tusen-
tals människor som blir arbetslösa när bru-
ken läggs ner och ingen hade något som
ens liknade dagens sociala skyddsnät.
Mest talar man om smederna och alla
andra anställda i själva bruksorterna, men
värst drabbas de omgivande skogsbygder-
na. Huggare, kolare och körare var flera än
de bruksanställda men spridda över stora
arealer och därför mindre synliga - som
vanligt.

Med stöd av hur mycket smide som pro-
ducerades vid de nedlagda bruken och trä-
kolåtgången i smälthärdama har jag grovt
räknat fram hur många skogsarbetare, som
miste sitt arbete. Utöver arbetet i skogen

Karta över Lövsjö härad i Värmland.

och träkolkörningen bortföll dessutom
många hästdagsverken genom all fortkör-
ning av tackjärn från Bergslagen och fär-
digt smide till närmsta utskeppningshamn
och till förbrukare i Norge upphörde.

Min grova beräkning ger förlust av 5000
"mansdelårsverken” och 2000 ” hästdelårs-
verken” . Begreppen "mandelårsverken”

och hästdelårsverken" har införts, då hel-
årssysselsättning i skogen inte förekom på
den tiden. En mycket stor del av kömings-
arbetet utfördes på vinterföre medan hugg-
ning och kolning skedde på hösten/vin-
tern. Senvår, sommar och förhöst hade
många arbete i jordbruk och med hem-
sysslor för att trygga familjens årsbehov av
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basmatvaror och brännved samt djurens
vinterfoder.

Det är i första hand bland dessa friställ-
da, vana skogsarbetare som skogsarbets-
vandrama rekryteras. Men vad var det då
som gjorde dessa värmlänningar så attrak-
tiva för den tidens arbetsgivare, t ex de
hårdföra sågverkspatronema utefter kusten
från Gäle upp mot Sundsvall och deras
handgångna och minst lika hårdföra män
upp efter ådalarna? Det finns många svar,
här är några.

Traditionen att arbetsvandra betydde
säkert mycket, man visste vad denna livs-
form innehöll. Hästägarna/körarna hade
genom forkörningama vana att röra sig
utanför hemsocknen och hade erfarenhet
av ackordering med utomstående. Det var
körarna, ofta flera tillsammans, som åtog
sig att enligt kontrakt avverka skogsskiften
och sedan köra ned timret till flottled. Ofta
ingick också bäckflottning av timmer ned
till insynad flottled. Huggarna anställdes
av körarna.

Dessa åtaganden att driva ut virke gjor-
des som regel långt i förväg, några van-
dringar i arbetslag på vinst och förlust
förekom knappast. Det var vanligt, att man
gav sig av i byalag, i vilka alla kände alla.
Det ställdes stora krav på yrkesskicklighet,
arbetssamhet, stark fysik och bra utrust-
ning för att få vara med. Körarna anställde
som sagt huggarna och allas levebröd
byggde på att alla gjorde sitt bästa. Den
opålitlige eller på annat sätt olämplige
platsade inte i laget.

Utrustningen är värd ett kapitel för sig.
Man hade för den tiden praktisk huggarut-
rustning formad och tillverkad av många
skickliga smeder ute i byarna och vid bru-
ken. Närheten till Norge betydde mycket
både när det gällde utrustning och arbets-
metoder. Timmeravverkning och flottning
var en viktig näring efter Glömmas dal-
gång sedan 1600-talet - i vissa bygder
huvudnäring - och självfallet fanns myck-

et att lära för gästarbetande värmlänningar
då sågverk i större skala och därmed tim-
meravverkningar etablerades i Värmland
långt senare än i Norge. Det kan i sam-
manhanget nämnas, att från Norge expor-
terades så sent som i början av 1800-talet
10 gånger mera sågade trävaror än från
Sverige. Den tidiga sågtimmerbristen i
Norge gjorde att avverkningar flyttades
allt längre upp efter vattendragen och allt
högre upp mot trädgränsen. Detta arbete
gav erfarenhet av och kunskap om driv-
ning i svår terräng och i djup snö. Olika
typer av lätta kälkar fanns tidigt utveckla-
de, föregångare till getdoningen.

Getdoningen är en uppfinning, som till-
skrives en smed i en liten by utanför Tors-
by i Fryksände socken. Den revolutionera-
de skogskömingama i slutet av 1880-talet
och spreds snabbt först i Värmland och
sedan i hela Skandinavien och förblev
sedan den helt dominerande kördoningen i
mer än 50 år. Getdoningen bidrog till att ge
värmlänningarna ett rykte som mästare i
att få ut virke från de mest omöjliga skogs-
trakter. Men en förutsättning för bra arbe-
te var inte bara bra folk och bra utrustning
utan också något effektivt framför getdo-
ningen, en riktig skogshäst.

Här är än en gång närheten till Norge av
stor betydelse. Tidigare har nämnts, att
import av utpräglade skogshästar sedan
lång tid tillbaka skett till Värmland från i
första hand Gudbrandsdalen. 1 början av
1800-talet uppmärksammade myndighe-
terna att hästbeståndet i Värmland var av
hög klass och mycket väl lämpat för bl a
skogsarbete. År 1839 beslutar därför Hus-
hållningssällskapet i Karlstad att genom en
förening *’för hästracens förädling med-
delst Norrska hingstar starta avel" för att
behålla och helst höja kvalitén på hästbe-
ståndet i länet. Resultatet av aveln blev
mycket lyckat och det är dessa hästar
framför getdoningarna med duktiga köra-
re, som höll i tömmarna, och utvalda hug-
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gare i skogen, som gjorde värmländska
skogsarbetsvandrare eftertraktade i stor-
skogen i Mellansverige och på andra sidan
riksgränsen i Norge.

Arbetsvandrandc körarc med häst och
getdoning - det berättas att upp till 100
hästar kunde dra iväg i ett följe - och hug-
gare med yxa och såg är för länge sedan
historia. Men skogsarbetsvandringar har
därmed inte upphört, bara funnit nya for-
mer. Nu kommer ett litet fordonståg med
husbil och servicebil, skördare och skötare
och några operatörer, som tar på sig
avverkningsuppdrag och arbetar dygnet
runt med en effektivitet, som 1880-talets
skogsfolk inte i sin vildaste fantasi kunde
föreställa sig. Men vi kan i en tankelek se
ett sådant fordonståg på 1890-talet ge sig
av för att avverka gammelskog i Härjeda-
len. Då hade runt 150-200 huggare och
körare fått stanna hemma i Värmland.
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