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Världens
utvecklingsmöjligheter.
Södra är ett företag som är fullt av dynamik, möjligheter och växtkraft. Här
möts tekniker, kemister, jägmästare, civilingenjörer, operatörer, marknadsförare, skogsingenjörer och många andra yrkesgrupper. I mötena mellan
medarbetare, marknader och kunder uppstår hela tiden nya möjligheter till
utveckling.
All vår verksamhet utgår från den växande skogen och från plantering,
skogsvård och avverkning. Virket är själva förutsättningen för vår industriella verksamhet. Södra är idag ett av de ledande företagen i världen för
tillverkning av pappersmassa. Vi tillhör även en av Europas största inom
trävaror och är ledande i Sverige för tillverkning av biobränsle.
Vi arbetar långsiktigt, är lyhörda för våra kunders önskemål och har höga
ambitioner när det gäller våra medarbetares utveckling.
Södra - ett företag som fortsätter att växa in i framtiden.

www.sodra.com

:26.-h94g5.-(3+
i a e ] i  ] W h d W hZ[d[dZWiae]b_]Weh]Wd_iWj_ed
iecX[lWaWh\Wc_b`[iae]iXhka[jidh_d]ifeb_j_iaW
_djh[ii[d$
i a e ] i  ] W h d W hZ[d[dZWeh]Wd_iWj_ediec
l[haWh\hWjjiae]i]WhdWiaW\[jjXhWfh_if
l_ha[j$
i a e ] i  ] W h d W ^Wh[][diae]i_dZkijh_\hWjj
jho]]Wc[Zb[ccWhdWil_ha[ib[l[hWdi[hj_bb]eZW
fh_i[h$
i a e ] i  ] W h d W iWjiWhfiae]iiaji[b\hcd]#
\WbZ_dechWc[d\hf[\Y#Y[hj_Ï[h_d]$
i a e ] i  ] W h d W ][hhZ]_ld_d]"Wll[had_d]i#eY^
iae]ilhZii[hl_Y["ilWhWh\hjhWdifehj[h"\hlWbjWh
^[bW\Wij_]^[j[heY^Zh_l[hec\WjjWdZ[kjX_bZd_d]$
iae]i]WhdWÁZ[jhbh\ Iae]i]WhdWeY^\ohW
iae]i]Wh[\h[d_d]Whc[Z..&&&c[Zb[ci\h[jW]
iec]iWldijWd'+& &&&iae]i]Wh[$

J[b&.#-.- +* &&
mmm$iae]iW]WhdW$i[

Omslagsbilden
Fritidsﬁskare vid Pärlälven,
som mynnar i Lilla Lule älvs
dalgång väster om Jokkmokk.
Efter miljonstormen 1897
ﬂottades här timmer i 60 år.
Foto: Dag Kihlblom
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Skogens många möjligheter

S

kogen är en av vårt lands viktigaste tillgångar. Den tillför folkhushållet
betydande ekonomiska resurser. Vi skall bedriva ett klokt och långsiktigt
uthålligt skogsbruk och ta vara på skogens många möjligheter.
En tillbakablick i vårt lands långa skogshistoria visar hur utnyttjandet av
skogen har utvecklats och varierat från tid till annan.
År 1288 gav Kung Erik den Läspe och Halte några klosterbröder i Skåne
rätten till mulbete, uppfödning av svin, vedhygge, bitäkt och jakt. Därefter
har skogens roll förändrats, även om mycket är sig likt drygt 700 år senare.
Precis som på Kung Eriks tid har skogen många möjligheter. Numera är
skogen grunden för industrier i världsklass – sågverk, massa- och pappersindustrier, husfabriker och möbelindustrier. Därmed också för sysselsättningen
och vårt lands ekonomiska utveckling.
Skogens roll inom energisektorn kommer att bli allt viktigare i takt med
omställningen av energisystemet. Det gäller skogen som resurs både för uppvärmning av byggnader och produktion av fordonsbränslen.
limatfrågorna blir allt mer viktiga. Skogen är en viktig resurs i klimatpolitiken. Från olika håll, bland annat forskare, kommer förslag och idéer
som visar på det aktiva skogsbrukets betydelse för klimatet. Aktivt skogsbruk
med växande skog binder koldioxid och skapar så kallade kolsänkor . Det
kommer att ge skogen nya möjligheter.
Skogsägarna och skogsindustrin kan utmana oljeindustrin. De fossila
bränslenas tid kan snart vara förbi om vi bättre tar vara på skogens resurser.
Med skogen som råvara kan vi framställa framtidens fordonsbränslen. Allt tyder på det. Forsknings- och utvecklingsarbetet går snabbt inom det området.
Sverige som eldorado för turism och friluftsliv är också beroende av
levande skogar. Turismen ger viktiga exportinkomster och stärker
landsbygdens livskraft. Det förutsätter också bra balans mellan skogens många utmaningar – aktivt skogsbruk samtidigt med naturvård. Två grenar på samma träd.Skogshistoriska Sällskapets årsbok belyser skogens många möjligheter.
Det är min förhoppning att även denna årsbok skall bereda
medlemmar och alla skogsintresserade en stimulerande läsning.

Per-Ola Eriksson
Landshövding Norrbotten
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Information om
Skogshistoriska
Sällskapets Årsskrift
kogshistoriska Sällskapet bildades den 15 februari 1989. Sällskapet reviderade
sina stadgar 2001 och den nya ändamålsparagrafen lyder: Skogshistoriska Sällskapet är en ideell förening som verkar för att de skogshistoriska värdena uppmärksammas och bevaras samt främjar skogshistorisk forskning och kunskapsspridning.
Sällskapet verkar också för att skogshistoriska kunskaper tas tillvara och nyttiggörs.
För att främja sitt syfte anordnar Skogshistoriska Sällskapet sammankomster och
exkursioner av olika slag, utger publikationer, delar ut priser samt bedriver annan
med sällskapets syfte förenlig verksamhet.
Innehållet i årsskriften bygger i huvudsak på artiklar som medlemmar och andra
skogshistoriskt intresserade skickar in. Det är givetvis vår förhoppning att detta ﬂöde av intressanta artiklar ska fortsätta även om vi inte kan garantera att allt insänt
material publiceras.
Såväl professionella forskarrapporter som kunniga fritidsforskares alster är välkomna. Även personliga minnesupplevelser eller mer ﬁlosoﬁska betraktelser över
det historiska skeendet är av intresse för kommande nummer av årsskriften. Den
samlade erfarenheten är Skogshistoriska Sällskapets största tillgång!
Tyvärr har vi inga möjligheter att arvodera publicerade artiklar. Det tillåter inte
sällskapets ekonomi. Men några exemplar av årsskriften till författarna kan vi bidraga med.
Artiklar, kommentarer och andra bidrag för eventuell publicering insändes till:
Orwar Roberntz
Stötarp Södergård 8
573 98 Tranås.
Tel: 0140-700 90
Mobil: 070-23 94
070-31 23 07
Mer information om Skogshistoriska Sällskapet får Du på vår hemsida.

S

www.skogshistoria.nu
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Martin Busk
Tog sin jägmästarexamen 2008 med inriktning mot skogsskötsel.
Innan de akademiska studierna påbörjades försörjde han sig bla.
som plantör, röjare, pistvakt och blåbärsvältare. Under de sista
åren av studier arbetade han parallellt med avverkningsplanering
för Korsnäs. Sedan 2007 är han verksam som virkesköpare för
Stora Enso i Mora och Malung-Sälens kommun. I sitt arbete ser
han dagligen de historiska lämningar som ett månghundraårigt
skogsbruk har lämnat efter sig i Dalarna.

Johan Oskarsson
Är jägmästare med inriktning på skogsskötsel. Fördrev sin tid
före studierna med diverse skogsjobb, jobb inom vårdsektorn
och som hjälpreda inom renskötseln. Idag är han verksam som
skogsvårdsledare, med inriktning på föryngring, på marknadsområde Västerbotten hos Sveaskog. I det arbetet stöter han ofta
på situationer som tas upp i artikeln, däribland frågor som rör
just rennäringen.

Rätten till Norrland
De första människorna i Sverige var förfäder till dagens samer och de följde inlandsisens avsmältning norrut. Folket levde som jägare och samlare och jagade vildren i
familjegrupper. Långt senare började andra stammar att invandra söderifrån och med
dem kom jordbruket till norden. Under 1600-talet kolliderar dessa befolkningsgrupper
geograﬁskt, kulturellt och rättsligt. De norrländska näringarna: ren- och gruvnäring,
skogs- och jordbruk har sedan dess gemensamt format dagens samhälle. Under 400 år
har synen på markägande och rättigheter ändrats många gånger. Näringarnas relativa
värde för landet har omvärderats över tiden. I nutid pågår en mängd rättsprocesser som
behandlar rätten till mark och naturresurser i Norrland. De ﬂesta målsägarna ﬁnner
stöd för sina anspråk i de historiska förhållandena. För den intresserade är det nödvändigt att granska historien för att förstå dagens konﬂikter. Det handlar med andra ord
om nutida strider på en historisk arena.

D

en här artikeln är ett kompakt sammandrag av vårt examensarbete ”Rätten till
Norrland- Nutida strider, en historisk arena”
som avslutade våra jägmästarstudier vid SLU
i Umeå. Genom en kortare kvällskurs kallad
”skogsbruk och rennäring” föddes idén till examensarbetet. Tack vare entusiastiskt stöd av vår
4

handledare Erik Valinger gavs vi möjlighet att
genomföra projektet som skiljer sig något från
de traditionella examensarbetena vid skogsfakulteten. Den centrala frågan för oss var fastighetsrättens framväxt. Den är tätt sammanlänkad
med jord-och skogsbruk, ren- och gruvnäring
samt den politiska och nationalekonomiska his-

Foto: M.Busk
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Renar i Sarek.

torien. Det huvudsakliga syftet var att skapa en
kronologisk översikt över viktiga punkter i historien och i möjligaste mån beskriva hur olika
näringar och intressen samspelat för att skapa
dagens komplicerade situation. I denna artikel
har vi fokuserat på att beskriva de stora dragen
i de norrländska näringarnas historia och hur
de samspelat. Skogshistorien ﬁnns givetvis med
men tyngden ligger på rennäringen av det enkla
skälet att denna sällan beskrivs och vi tror att det
kan vara av intresse. Ämnet är en het potatis och
vi har ansträng oss för att vara så opartiska som
möjligt. Om vi lyckats är upp till läsaren att avgöra. Om Ni ﬁnner denna artikel intressant och
vill fördjupa Er ytterligare kan examensarbetet
hämtas från: http://epsilon.slu.se/

Det ordnade samhällets
Framväxt i södra sverige
De forntida hundarerna
De första stegen mot ett organiserat samhälle
och rättsystem, i Sveriges sydligare delar, var

uppdelningen av landet i s.k. hund, senare hundaren. Orden kommer förmodligen av ett räkneord och kan beteckna en ”härskara” som skulle
innebära omkring 100 man. Varje hundare var
delat i åttingar som var och en utgjordes av en
tolft vilket gav 8*12 = 96 enheter för hundaret.
Senare har hundare betecknat ett landområde
som kan utrusta 100 enheter för krig. Enheterna
som byggde upp tolfterna antas ha varit byar,
d.v.s. tolv byar eller motsvarande grupper av
enstaka gårdar bildade en tolft. Varje åtting eller
tolft gav sedan upphov till de socknar som anges
i jordeböckerna. När landet kristnades byggde
varje tolft en liten stavkyrka. I varje hundare
fanns en hednisk kultplats där senare den s.k.
hundarekyrkan vanligen byggdes. Hundaret var
förutom kultområde även rättskipningsområde
och skulle ha en tingsstad. Hundaret var den enhet som skattesystemen och de militära systemen
grundades på. Hundarena omvandlades senare
administrativt till häraden som styrdes av en häradshövding. Häradet var sedan uppdelat i fyra
5

RÄTTEN TILL NORRLAND
fjärdingar med en fjärdingshövding för varje del.
Rättskipning skedde vid häradstinget (HT), men
mindre frågor kunde lösas i fjärdingstinget.
Folklandslagarna
Sverige var under forntiden uppdelat i de s.k.
landen eller folklanden. De var stora bygdelag
som var föregångare till nutidens landskap som
t.ex. Väster- och Östergötland, eller mindre s.k.
småland som exempelvis de småländska bygderna som därav fått sitt namn. Hälsinglands lagsaga bildades av ﬂera mindre folkland och sträckte
sig ända upp till Bygdeå i nuvarande Västerbotten där de organiserade byalagen upphörde och
birkarlarnas handels- och skattedistrikt började.
I varje land fanns en gemensam kultplats som
fungerade som samlingsplats för de s.k. alltingen. Där täljdes den gällande lagen av lagmannen
minst en gång varje år. Ur denna ordning uppkommer begreppen lagmansdöme och lagsaga
som betecknar ett rättsområde. Norrland räknades till Upplands lagsaga. Dessa folklandslagar
sammanfördes senare till landskapslagar, vilket
förmodligen inträffade under 1200-talet och tiden därefter.
Landskapslagarna
Landskapslagarna nedtecknades mellan 1220och 1320-talen. Som namnet antyder gällde de
för vissa landskap som då i praktiken fungerade
som egna länder. Lagarna fördes vidare muntligt. Utsedda lagmän memorerade hela lagen och
läste upp den på tingen. För att underlätta inlärningen var lydelserna utformade på ett speciellt
sätt med inte mindre än tolv olika ”stildrag” i
form av rim, assonanser, stavelser etc. som kan
urskiljas i skriftspråket.
De texter som idag ﬁnns bevarade är nedteckningar av denna muntliga tradition och kan inte
anses vara lagböcker utan snarare ”rättsböcker”.
Nedteckningarna anses utgöra privata tolkningar och bearbetningar av den då gällande rätten.
Den juridiska tolkningen av landskapslagen
föll på lagmannen som var ledaren för det s.k.
landstinget. Lagmannen hade tre uppgifter, att
huga lag, att tälja lag och att skilja lag. Med att
huga lag menades att han skulle kunna hela la6

gen utantill samt därtill hörande prejudikat. Täljandet av lagen bestod i att han skulle läsa upp
hela lagen för menigheten under landstinget,
åtminstone en gång per år. Att skilja lag innebar slutligen att han skulle förkunna dom vid
rättstvist. Domen kunde sedan överklagas till
Kungen. Domar överklagades sällan då det var
en kostsam och oviss process. Därmed blev oftast lagmannens dom avgörande.
Exempel på spörsmål som reglerades i landskapslagarna var bl.a. regler om rå och rör, tidsangivelser för olika verksamheter, explicita rättigheter och skyldigheter samt straffskalor. Då
lagarna gällde landskap så fanns det skillnader i
vad som stadgades i dessa, t.ex. tidpunkterna för
olika verksamheter.
Hälsingelagen (HäL) anses av somliga vara
den lag som än idag bygger upp rätten till land
och vatten i norra Sverige. HäL nedtecknades
under 1320-talet och ﬁnns endast bevarad som
en handskrift i Uppsala Universitetsbibliotek.
Detta var den gällande landskapslagen för norra Sverige och dess domsaga sträckte sig under
1300-talets början till nuvarande Bygdeå i Västerbotten. I HäL anges att de som bodde norr
om dess domsaga ”skola värja sitt land hemma”
vilket kan tolkas som att man ﬁck reda sig bäst
man kunde.
Under 1300-talets försökte hälsingarna att
kolonisera landet längre norrut men kom då
i konﬂikt med Birkarlar och lappar som sedan
länge hävdat landet. Större delen av nuvarande
Västerbotten och allt land norr om detta ansågs
av kronan vara under dess direkta disposition.
För att stoppa hälsingarnas ensidiga anspråk på
jorden, stadgade Magnus Erikssons förmyndarregering att allt land mellan Skellefteå och Ule
älvar (Uleträsk i Finland) skulle vara öppet för
alla. Hälsingarna motsatte sig detta och hävdade
att kronans anspråk saknade rättslig grund och
att deras egen domsaga sträckte sig ända till Ule
träsk. De ville därför att koloniseringsrätten
skulle vara reserverad för hälsingar. På ett möte
i Tälje 1328 ogillades deras anspråk av kronan
som dessutom stadgade att domrätten över nybyggen i det omtvistade området inte innehades
av lagmannen över Hälsingland utan av Kon-
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ungens fogdar.
Hälsingelagen inledes med följande fras:
”Med lag skall man land bygga. För den skull,
vore ej lag i landet, då gitte ingen bott där. För
ty är lag skipad, först av Gudi och så av konung vår, med samtycke välborna manna och
all allmogens, att goda män njuta sin spakhet
och vrångvisa män näpsas, till livs tappande eller till penningars, vart efter ty som brott äro
till... Här börjas så Helsinge länders lagbok och
haver hon i sig åtta balkar: Kyrkobalken, Konungabalken, Ärvdabalken, Manhelgesbanken,
Jordabalken, Köpmålabalken, Vidboabalken,
Tingmålabalken.”
Alla landskapslagar var uppdelad i balkar.
Varje balk var i sin tur uppdelad i ett antal s.k.
ﬂockar där olika rättsförhållanden beskrevs. Just
ordet balk tros betydda ”dagsranson av lagen”
och skall härröra från att lagmannen vid landstinget läste upp en balk per dag men en annan
förklaring kan också vara att balk betydde lagsaga, d.v.s. den lag som framställdes.
Äganderätt
Äganderätt byggde i första hand på hävd. Hur
hävd uppkom deﬁnierades som:
”Detta är laga hävd: det man haver i tre år
okvalt och oklandrat. Kommer sedan annan
och säger sitt vara då have den vitsord som tagit haver. Så vare ock med alla köpejordar, som
man köper eller med byte får, utom i fall han
är omyndig eller är utomlands, den där skulle
påtala.
1. Fara män i allmänning och ligger övergiven
täkt deras i tre år, då have den sedan den som
taga vill” . Lagstiftning runt gränsmärken var
redan i HäL väl utformad då detta var av yttersta vikt för att upprätthålla äganderätten.
”Land skola med lag byggas och ej med våldsverkum, ty att då stånda land väl när lag följes.
Nu sägs huru by skall skiftas. Där ﬂera äga jord
i än en, där skall märke emellan sättas, och vete
envar sin lott. Far man över märke i tomtum
och tungärden, böte sexton öre i treding varje
och give ut det han tog. Och skall envar så husen skipa mot annan, att var haver dropparum
på sin egen tomt. Byter närmare, före av och
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böte som förr är sag, utom ifall han avförer
inom fem nätter” .
Tvister kring gränser skulle lösas enligt följande modell:
”Tvista män om åverkan byar emellan, då
skola minnesgoda män märken pröva dem
emellan. Haver en märke och den andre ej, då
have den vitsord som märke haver. Hava båda
märken, då böte den för åverkan som minningamännen fälla. Hava båda märken och
ingendera minnesbevisning, skifte de då i tu
delar sönder det de tvista om och have halvt
vardera”.
Och vad gällde märkens innebörd sinsemellan och minnesbevisningen så var man hänvisad
till:
”Far man på skog annans, hugger timmer eller störar eller evad åverkan han gör på mannens skog, då böte han åtta örar i var treding.
Far man på skog annans med fä sitt olovandes och låter upp lykter hans, böte som förr är
sagt.
Tvista män om skogamärken, säger en sig
hava trämärke och annan stenmärke, då hava
stenmärke vitsord. Säger en sten och annan
berg, have berg vitsord. Säger en i berg och annan i bäck, have bäck vitsord. Säger en i bäck
och annan i sjö, have sjö vitsord.
Nu skall minnesbevisning efter märken följa
och have den vitsord som minnesbevisning haver högre. Så skiftes ock hemma i hagom, åkrom eller ängom och i allom stadom där män
äga att skifta samman. Nu sägs det vara högsta
minnesbevisning när den, som det ägt haver,
sedan haver det androm bort låtit; då skola tolv
de minnesbeviset på tinget pröva som förr är
sagt” (Ohlmarks 1976).
Principen i landskapslagarna var att märken
skapade av naturen hade företräde framför märken skapade av människohand. Då en gränstvist
uppstod skulle gamla minnesgoda män granska
råmärkenas laglighet.
Regler om skog
Anvisningarna om skog återfann man bland
annat i Vidboabalken, ﬂock tretton:
”Nu vill man av nyo göra upp åker eller äng:
göre det ingen på annans land utan hans god8

vilja som äger. Vill man taga ämne till gård på
allmänning, då tage han bredvid den som förut
byggde så att han honom intet förtager. Tage
han så skog som bogårdsämne, så bredan skog
som åker och äng äro utmärkta. Tage på båda
sidor en sparkstöttingsrast långt. Så lång skall
en stöttingsrast vara: åke hemmanfrån före solen vid solståndstid emot jul och hugge störalass
och komme åter vid middag: det är laga tag:l
han taga till åker eller äng, då skall han röja
till tre travar och göra ett hus i fyra knutar, och
gånge han kring täkten och märke täkten med
två vittnen, och vare det laga tag hans. Tvista
två om taget av täkt, då have den vitsord som
huset gjorde: med två vittnen och fullom ed”
Vidare fanns det stadganden om svedjning,
hur den ﬁck utföras och vilka straffsatser som
skulle tillämpas vid överträdelser av dessa regler.
Jakt & Fiske
Rättigheterna till jakt och ﬁske som den beskrevs
i Hälsingelagen och övriga landskapslagar är de
äldsta skriftliga regler som ﬁnns bevarade.. Den
mest grundläggande principen var den att rätten
till jakt var knutet till jordägandet. Det anses även
att dagens lydelse i jaktlagen, § 10, som säger att
man har rätt att jaga på all den mark som hör
till fastigheten härstammar från landskapslagarnas formuleringar. Sedan fanns det variationer
mellan de olika lagarna om i vilken grad och för
vilka vilt jordägaren ﬁck tåla inskränkningar på
sin mark. Ofta var t.ex. jakt med spjut och båge
efter ekorre tillåten även på annans mark medan
fångsten var förbehållen jordägaren. En sak som
dock var överensstämmande för alla landskapslagarna var den att jakt efter rovdjur, björn, varg,
järv, räv (med undantag för Skånelagen), lo och
mård, ﬁck bedrivas vart som helst.
Landslagarna
1340 kom den första svenska landslagen, Magnus Erikssons landslag (MELL). Syftet med
denna var att överbrygga de skillnader som
fanns mellan landskapslagarna. Lagen lyckades
med detta framförallt vad gällde straffrätt och
rättegångsväsendets uppbyggnad. De stycken
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som stadgade ägorättsförhållanden lyftes dock i
princip oförändrade in, från landskapslagarnas
byggningabalkar.
Hundra år senare 1442 var det dags för en ny
bearbetning av landslagen genom Kristoffers
landslag (KrLL). Nu gjordes försök att modernisera lagstiftningen kring lagliga gränser. Lagen
innehöll ganska starka formuleringar om gränsfrågor men i praktiken rubbade lagen inte de
äldre formulerade bestämmelserna om.
Rå och rör i landslagarna
I landslagarna var principen för gränsmarkeringar en annan än i landskapslagarna. Det reglerades att alla byar skulle omges med råmärken
och om det redan fanns råmärken skulle dessa
gälla. Åar mellan byar ansågs inte vara egentliga
råmärken men kunde fungera som gräns om inga
märken fanns. Markeringar gjorda av människor
hade alltså vitsord framför naturliga gränser. I
verkligheten godkändes dock många naturliga
gränser. I KrLL fanns noga beskrivet hur rå och
rör skulle se ut. I rör skall det ﬁnnas fem stenar,
en i mitten och fyra runt om kring, men ﬂer eller färre antal stenar godkändes. Ett märke som
inte uppfyllde kraven för rör, men ändå kunde
ses som en gränsmarkering, kallades för rå. Reglerna var särskilt viktiga vid gränsmarkering
mellan byar. Mellan enskilda markägares mark
var principerna inte lika stränga. Där kunde en
sten och en stör, eller två stenar godkännas som
råmärke. Om gränstvist uppstod skulle denna
lösas i första hand av markägarna själva vid en
s.k. ägaresyn. På en förutbestämd dag träffades
representanter från de två byarna som tvistade
eller två enskilda markägare för att i fält försöka
komma till en förlikning. Om det inte var möjligt att komma överens ﬁck parterna vända sig
till Häradstinget (HT) och begära s.k. häradssyn.
De två byarna utsåg sex s.k. tolvmän vardera som
tillsammans skulle utreda saken. Utredningen
redovisades för HT som sedan förkunnade dom
i frågan. HT dom gick inte att överklaga.
MELL är i huvudsak uppbyggd av Upplandslagen, Västmannalagen och Östgötalagen. För
ägorättsförhållanden, som behandlas i respektive landskapslags byggningabalk, togs även stoff

ur Västgöta- och Södermannalagarna. Landslagar kan också beskrivas som en sorts rikslag då
den omfattade mer än ett landskap.

Det ordnade samhällets
Framväxt i norrland
Förhistorisk tid
Samernas historia börjar troligen ca 2000 – 3000
år efter isavsmältningen från den senaste istiden.
Detta var den tid växter och djur behövde för att
kolonisera det ”nya” landet. De första spåren av
mänsklig aktivitet i Sapmi (samernas egna namn
på det landområde som de befolkar) är hela elva
tusen år gamla och återﬁnns på den nordnorska
kusten. Det är lämningar efter den befolkningsgrupp som senare kommer att betecknas som
samer. Vid denna tid täcktes inlandet fortfarande
av is, men troligtvis räckte den ﬁsk- och viltrika
kusten till för att livnära de nya bosättarna.
De första spåren av mänsklig aktivitet i inlandet är från ca 6000 f.kr och har hittats framförallt vid sjöar. Man kan anta att ﬁsket fortfarande utgjorde en viktig bas för deras överlevnad,
men att även jakt på säl och diverse småvilt samt
insamling av ätliga växter var viktiga för överlevnaden. Forskning visar att även den svenska
Norrlandskusten var befolkad redan under den
yngre stenåldern, för ca 6000 år sedan.
Allt eftersom klimatet blev varmare och isarna
försvann så intog ny vegetation markerna. Till en
början fanns det mest rishedar men dessa övergick senare till blandskogar av Al, Björk och Tall.
Kring år 3000 f.kr dominerade tallen stora delar
av inlandet. Då hade människorna övergått till
att vara ett nomadiserande jägar- och ﬁskarfolk
som familjevis, eller som mest två till tre familjer,
ﬂyttade runt mellan fasta boplatser i skogslandet. Man använde sig därmed av betydligt större
områden än tidigare.
Kring 1500 f.Kr. blev det kallare med en förändring av vegetationen som följd. I högre lägen
ﬁck tallen ge plats åt fjällbjörk. Det fanns stora
ﬂockar av vilda renar som, likt dagens renar,
vandrade mellan sommar- och vinterbetesmarker. Det är under denna tid som detta jägar- och
ﬁskarfolk på allvar börjar utnyttja renen som resurs. I och med denna förändring av levnadssätt
9
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så räckte inte en enskild familjegrupps ansträngning till för att uppnå ett bra resultat i fångstverksamheten, det krävdes att ﬂer jägare samarbetade. Ur denna strategiförändring så växte
ett nytt samhälle fram, det s.k. sijddasamhället.
Familjegruppen hade under lång tid varit basen
för den samiska befolkningen men ersattes nu av
sijddan, ett system som skulle bestå i ca 2000 år.
Sijddasamhället
Sijddan utgjordes av ca tio familjer som nyttjade
ett landområde som motsvarade jaktlagets behov. Varje jaktlags område var eget och ingen annan sijdda ﬁck jaga eller ﬁska inom detta. Livet i
sijddan förlöpte så att man familjevis jagade och
ﬁskade i ett inom sijddan gränsbestämt område.
På hösten samlades alla familjer till den gemensamma boplatsen, dálvvesijddan, för att jaga och
ﬁska inför vintern. Det var då jakten på framförallt vildrenen var viktig men även jakt på t.ex.
björn och bäver bedrevs. Jakten på vildren bedrevs gemensamt och med hjälp av ett eller ﬂera
fångstgropssystem.
Sijddan var ett väl fungerande system som
även erbjöd ett slags socialt skyddsnät. Detta bestod i att man förväntades hjälpa till i sijddans
gemensamma angelägenheter, t.ex. jakt, ﬁske och
skötsel av fångstgropssystem, men att man även
ﬁck ta del av sijddans välfärd om man blev sjuk
eller blev för gammal för att ta del i den gemensamma verksamheten. En annan funktion inom
sijddan var att man rättvist försökte fördela familjeområdena så att det motsvarade varje enskild familjs behov. I dáelvvesijddan levde sedan
alla familjer tillsammans under vintern fram till
våren då man återigen levde familjevis. Det var
under vintern man skötte sijjdans gemensamma
angelägenheter där varje familjs överhuvud ingick i den s.k. sijddastämman där man avgjorde
tvister av olika slag. Denna stämma skötte också
kontakterna utåt med andra sijddor och andra
folk som kom för att bedriva handel eller ta upp
skatt. Handeln bedrevs till en början åt öster och
var tidvis ganska omfattande p.g.a. den lyckade
renjakten som gav ett stort överskott.
Parallellt med sijddans framväxt förlöpte
den tid som brukar benämnas som järnåldern.
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Järnframställning ingick förmodligen inte i den
samiska kulturen. Det järnverktyg som var nödvändiga köptes. Århundrade efter århundrade
passerade och människorna blev allt mer specialiserade på vildrensjakten med ﬂer och större sammanhängande fångstgropssystem. Man
började också tämja renar för att använda dem
som lock- och dragdjur och till mjölkning, detta
tros ha skett under 500-talet f.Kr. Från 1200-talet ﬁnns sagan om vikingen Thorolf Kvedulfsson som beskriver hans handelsfärder. Thorolf
och kvänernas kung Faravid slöt ett förbund
där man räknade upp landen öster om Norge.
Uppräkningen löd enligt följande: ”men öster om
Namdalen ligger Jämtland och sedan Hälsingland
och sedan Kvänland, så Finland och så Karelen.
Och ovanför alla dessa land ligger Finnmarken.”
Birkarlarna
Birkarlarna var storbönder som var bosatta längs
Norrlandskusten, från Tornedalen ner till Umeå.
De var också handelsmän som idkade handel
med bl.a. lapparna, samt tog upp skatt från dessa. Denna handelsverksamhet hade birkarlarna
övertagit efter de s.k. kvänerna som omnämns
redan i Ottars berättelse. Det var genom birkarlarna som kronan, d.v.s. staten Sverige, etablerade sina första kontakter med lapparna. De omnämns för första gången i ett bevarat dokument
från 1328. Dokumentet beskriver inte birkarlarna men det synes vara en stadsfästelse av rättigheter som de redan då hade. Vilket ursprung
dessa handelsmän hade har varit en omtvistad
fråga. Vissa forskare, framförallt ﬁnska, har hävdat att de var storbönder från Birkala socken vilken låg i trakterna kring nuvarande Tammerfors.
De skulle alltså härstamma från samma område
som kvänerna. Det troligaste är dock att birkarlarna hade varierat ursprung där en del förmodligen kom från nuvarande Finland, beteckningen
birkarl skall förmodligen ses som administrativ.
Birkarlarnas position var troligen en rest av ett
ryskt skattesystem som fanns i området tidigare,
innan den svenska kronan började göra allvarliga anspråk på ”deras” delar av Sverige. Genom
dessa birkarlars historia kan vi fr.o.m. 1300-talet
följa hur kronan gör anspråk på de norra delarna

RÄTTEN TILL NORRLAND
av Sverige. Birkarlarna hade rätt att ta upp skatt
men hur stor denna var är däremot osäkert. Genom att kronan gav birkarlarna denna rätt, ﬁck
kronan en sorts indirekt beskattningsrätt av lapparna. Säkerligen upplevdes dock skatten som
rimlig av båda parter då de var mer eller mindre
ömsesidigt beroende av varandra. Birkarlarna
var beroende av lapparna för sin handel och
lapparna behövde de varor birkarlarna kunde
erbjuda. Kanske tog birkarlarna inte upp någon
skatt alls utan betalade skatten till kronan av det
överskott handeln gav. Birkarlarna hade troligen
delat in lappmarkerna i områden sinsemellan.
Denna indelning baserades troligen till stor del
på hemgårdens placering.
För kronan var det viktigt att knyta till sig
birkarlarna, och genom dessa lapparna. Kronan ville dels hävda territorium gentemot andra
kungamakter, dels ville man komma över de
värdefulla skinnen som lapparna kunde leverera.
Skinnvaror var under medeltiden värdefulla handelsvaror och statussymboler. Den enda kontakt
som kronan då kunde knyta till lapparna var den
genom birkarlarna. Genom att etablera denna
kontakt förhindrade man att skinnen fraktades
åt något annat håll än mot Stockholm. Denna
sydliga handelsväg fanns inte tidigare då handelsvägarna i lappmarkerna mest gått i öst och
västlig riktning. År 1528 beslutade Gustav Vasa
att birkarlarnas skatter skulle dubbleras då han
hade förstått att de hade gjort sig förmögna på
handeln med lapparna. År 1553 genomfördes en
skattläggning av lapparna med följden att birkarlarna förbjöds att ta upp skatt av lapparna,
istället utsåg kronan lappfogdar till denna syssla.
Lappfogdarna ﬁck samtidigt till uppgift att upprätta mantals- och ﬁksträskregister, lapparna
ﬁck nu börja skatta för sitt ﬁske. År 1595 begränsade Karl IX birkarlarnas handel med lapparna
genom att ge fogdarna förköpsrätt, fogdarna
skulle samtidigt övervaka birkarlarna. Trots alla
skatter som lapparna pålades blev de med tiden
förmögna eftersom de fortfarande ﬁck bra betalt
för sina skinn. Samtidigt hade de blivit beroende
av varor som de själva inte producerade.
Krockarna mellan olika livsföringar och befolkningsgrupper var trots allt små fram till den-

na tid. På grund av bl.a. pest och krig var kustbefolkningen i liten numerär och därmed fanns det
inte många driftiga personer som kunde ta steget
in i lappmarkerna för att försöka bedriva jordbruk. Kronan försökte genom olika påbud uppmana människor att bosätta sig i dessa ”obrukade” områden. Något skogsbruk i sapmi/norrland
som påverkade andra näringar förekom inte
under denna period. Under medeltiden anlades
det dock en del sågverk längs norrlandskusten,
det första 1554 i Gävle. Som exempel på omfattningen av sågarnas verksamhet kan nämnas att
en privat vattensåg i Örnsköldsvik mellan 1573
– 1580 förbrukade 800 stockar årligen. Skogsutnyttjandet i norrland under denna tid var fortfarande inriktat på jakt, fångst och insamling.
Gruvnäringen inskränkte sig till utvinningen av
järn ur myrmalm, för detta krävdes det en hel
del träkol och det höggs en hel del skog kring de
platser där man anrikade myrmalm, men även
detta var av marginell betydelse.
Det politiska klimatet
Från 1300-talet började kronan göra territoriala
anspråk på norrland och lappmarkerna. Riksgränserna var långtifrån fastställda och Sverige,
Norge och Ryssland gjorde alla anspråk på landet. Detta gjordes dels genom att utfärda kungliga brev om äganderätt men även genom att
försöka ta upp skatt av de människor som verkade inom berörda områden. Kunde man hävda
skatterätt kunde man också hävda äganderätt.
Vid tiden för Gustav Vasas födelse 1497 var det
oroliga tider i Sverige med många kungabyten.
Relationerna med Norge var skakiga och kyrkan
hade stort inﬂytande i samhället. 1527 överförde Gustav Vasa bryskt kyrkans egendomar
till kronan. Genom detta beslut, kallad Västerås
recess, förlorade kyrkan sin ekonomiska och politiska makt vilket blev en vändpunkt i Sveriges
historia. Gustav Vasa ökade därefter anspråken
på norrland genom olika kolonisationspåbud,
ett arbete som hans söner fortsatte med. Dessa
påbud innehöll ofta löften om skattefrihet under några år och kom senare att innehålla ännu
ﬂer förmåner. Motiven till dessa kolonisationspåbud, förutom territoriala anspråk, var ökade
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skatteintäkter, bättre utnyttjande av naturresurserna och tron på att ett bebyggt land var lättare
att försvara.

1600-Talet
Sijddjasamhället tvingas in
i storsamhällets rättsystem
De två olika samhällsstrukturerna i norr och
söder kolliderade under 1600-talet. När Karl IX
år 1602 beordrade att lapparna skulle skattskrivas var det början till slutet för sijddjasystemet.
Förordningen deklarerade att lapparna skulle
inﬁnna sig på bestämda marknadsplatser varje
vinter. Där skulle de betala in sin skatt och delta
i kyrkans gudstjänster. För att förverkliga detta
förbjöds handelsmännen att bedriva handel i
de s.k. dáelvvesijddorna, därmed blev lapparna
tvungna att besöka marknadsplatserna för att få
tillgång till t.ex. salt och järnverktyg. Lapparna
ställdes samtidigt under svensk domstol och förordnades att slita sina tvister där i stället för, som
brukligt var, på sijddastämman. Skatten skulle
hädanefter tas upp i form av renar och torrﬁsk
och baserades på storleken av det land som varje
familj nyttjade till jakt och ﬁske, varje familjeområde kom att betecknas som ett lappskatteland. Dessa var gränsbestämda, rösen återﬁnns
än idag, och kunde säljas, bytas, ärvas etc. Flera
lappskatteland bildade tillsammans en lappby.
Skatten kan anses ha varit en jordskatt vilket indikerade att kronan då såg samerna som ägare av
sina lappskatteland. Även senare skattereformers
utformning under århundradet tillämpade principer som användes vid reguljär beskattning av
andra enskilda jordinnehav. Flera försök gjordes
för att upprätta jordeböcker för lappmarkerna
där ett av de mest kända försöken är landshövding Johan Graans kartläggning av Ume lappmark år 1671. Försöket resulterade inte i någon
jordebok men däremot i en karta över beﬁntliga
lappskatteland med tillhörande beskrivningar,
vilken kom att påverka utformandet av de första
påbuden om kolonisering av lappmarkerna.
Skattläggningen 1602 och en rad efterkommande instruktioner ledde till en kris för lapparna. De nya skatterna inriktade sig nu på för dem
viktiga födoämnen. Krigen och de utsvultna ar12

méerna var en orsak till att kronan genomförde
skatteomläggningen från päls till kött och ﬁsk.
Detta i kombination med den tidigare befolkningsökningen och sviktande viltstammar ledde
till att man började hålla sig med ﬂer tamrenar
och äta renkött i större utsträckning. Under
några få årtionden förändrades livsföringen från
jägarkultur till nomadkultur. Det hårda skattetrycket ledde till att många fjällappar ﬂyttade
till Norge, vilket 1621 föranledde en halvering
av lappskatten för att minska ﬂykten och förmå
lapparna att återigen skriva sig i Sverige. Efter
det ändrades inte skatten förrän 1695.
Skattereformen från 1695 innebar att lappbyarna blev skatteenheter där medlemmarna
(lappskattelandsinnehavarna) kollektivt blev
ansvariga för skattebetalningarna. Samtidigt
skulle lappbyarna och deras skattesatser införas
i en jordebok. Skatten krävdes hädanefter in i
form av pengar. I de upprättade skattlängderna
angavs markerna vara under enskild disposition,
d.v.s. respektive skatteland och dess innehavare
inom lappbyn, och skatten var den ordinarie
räntan som utgick från respektive skatteobjekt.
Med detta infördes lappskattelanden och lappbyarna i det reguljära grundbeskattningssystemet och kunde därmed inte längre betraktas
som res nullius (utan ägare) eller odisponerad
kronoallmänning. Att beskattningen av lappskattelanden var att se som en reguljär jordskatt
har även annan forskning visat. Som en följd av
denna reform noteras de s.k. skattefjällen i Jämtland fortfarande som ställda under enskild disposition i dagens fastighetsregister. Staten anser
sig idag vara ägare av dessa.
Skattereformen verkade för lapparnas del vara
en positiv förändring. Oavsett hur många man
var förblev byns skattesats oförändrad. Därför
var det i lapparnas eget intresse att ingen ﬂyttade och således hade man från myndigheternas
sida avvärjt hotet om massﬂykt till Norge. Dessutom var det tillåtet att dela lappskattelanden så
länge byns omfång inte förändrades. Det långsiktiga resultatet av reformen blev att lapparna
intog en ekonomisk särställning i lappmarkerna.
Skattesystemet ändrades inte i grunden förrän
det avskaffades vid införandet av 1928 års ren-
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näringslag.
1695 är den punkt i historien där lapparnas
individuella markrättigheter övergår till en mer
kollektiv rätt. Efterföljande lagstiftning förstärkte detta och suddade ut de individuella kopplingarna till speciﬁka landområden.
Skogsordningarna
Lagstiftningen som gällde under hela 1600-talet
var KrLL från 1442. Sverige saknade i praktiken
en fungerande rikslag. De nya regleringar som
uppkom spreds främst genom olika kungliga
brev och förordningar. Skogsutnyttjandet reglerades genom de olika skogsordningarna. Under
detta århundrade lanserades tre stycken: 1647,
1664 och 1683. Dessa anses idag vara av stor betydelse för fastighetsrättens utformning.
Skogsordningen från 1683 har kallats för
Sveriges första avvittringsstadga och hade till
syfte att skilja kronans skogar från allmogens,
förordningen var starten för den systematiska
indelningen av kronans skogar. Främsta motivet
var att bergsbruken i vissa delar av landet led av
virkesbrist och man antog att kronans skogar
skulle kunna fylla behoven. Landshövdingar,
kronobetjänter etc. skulle utföra avvittringar under vilka gamla rå och rör skulle respekteras. Vid
avsaknad av lagliga gränsmärken eller runt olagliga nybyggen skulle varje hemman tilldelas ett
skäligt skogsanslag. Skogsordningen skulle gälla
i ”Värmland, Gästrikland, Dalarna, Norrland
och ﬂerstädes” och arbetet inleddes där bergsbrukens behov var mest trängande.
Skogsbruket.
Det största skogsutnyttjandet i Norrland kom
fortsatt att ske främst genom sekundärt brukande i form av t.ex. jakt och fångst. Avverkning av
skog var i första hand knutet till de gruvor som
anlades. Gruvornas tillgång till ved och virke
säkerställdes genom skogsordningarna. Kring
de fåtal nybyggen som anlades bedrevs ett vist
svedjebruk men förbud mot svedjning infördes
redan i den första skogsordningen och brott mot
detta kunde i värsta fall rendera i ett dödsstraff.
Undantag från förbudet gjordes om svedjningen
syfte var betesbränningar och det inte hotade

någon gruvas vedförsörjning eller annans mark.
Gruvnäringen
Gruvnäringen i lappmarkerna ﬁck under detta
århundrade ett uppsving främst genom de silverfynd som gjordes i Nasafjäll, Kedkevaare och
Alkavaare. Sverige var involverade i många krig
och silver var ett välkommet tillskott till statskassan. Resultatet av dessa fynd, förutom en rad
misslyckade gruvprojekt, blev att kronans intressen för lappmarkerna på allvar väcktes och med
det en strävan om att införliva dessa områden
under den svenska kronan. För att uppnå målet
var man tvungen att säkerställa att innevånarna
i dessa områden betalade skatt till kronan och
att dessa innevånare helst blev ﬂer. Skattereformerna och kolonisationspåbuden var ett sätt att
stimulera utvecklingen. Gruvorna var en kännbar belastning för både lapparna och bönderna.
Många tog chansen att slippa krigstjänst genom
att skriva på som gruvdrängar. Arbetsförhållandena var mycket hårda och många dog eller ﬁck
skador för livet. Lapparna ansågs inte kapabla att
arbeta i gruvorna men blev skyldiga att ombesörja malmtransporterna från gruvorna. Detta
var svårt eller omöjligt att kombinera med den
nomadiserande livsstilen och de tunga riskfyllda
rajderna krävde många renars liv. Detta ledde till
ytterliggare landsﬂykter med minskade skatteintäkter som följd.
För att främja uppbyggandet av ﬂer gruvor utformade man 1673 ett bergsverksprivilegie som
garanterade ersättning om man exploaterade en
fyndighet. Saknade man vilja eller möjlighet att
starta gruvan ﬁck man ersättning om man rapporterade fyndet, samt skattelättnad för det intrång som gruvan kunde orsaka.
Jordbrukskolonisationen
Inﬂyttning till lappmarkerna uppmuntrades
och då framförallt genom de två kolonisationspåbud som utfärdades under århundradet.
Lappmarksplakatet eller lappmarksreglementet från 1673 och det förnyade plakatet 1695.
En av stöttepelarna i plakatet från 1673 var den
s.k. parallellteorin vilken innebar att nybyggare
ﬁck insyna nybyggen i beﬁntliga lappskatteland
13
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då de två intressegrupperna förmodades nyttja
olika resurser. Denna teori skulle senare visa sig
vara helt felaktig. Många svåra konﬂikter mellan
lappar och nybyggare utbröt och i det ﬂesta fall
var det ﬁsket som var orsaken. Tillgång till ﬁskevatten var en nödvändighet för bägge grupperna.
Fiskets betydelse återspeglades också genom att
en av tankarna bakom den ökade kolonisationen
var att man ville lägga delar av Nordnorges kust
under den svenska fanan och därmed få tillgång
till det attraktiva havskustﬁsket.
För att locka nybyggare till lappmarkerna lovades man skattefrihet under ett antal år och
livstids friskrivning från armén. Det ställdes
krav på näringsutövande i form av jordbruk och
skyldighet att anlägga åkrar. Uppfyllde man inte
dessa krav kunde man förlora det nybygge man
hade insynat. Dessutom skulle nybygget skattläggas efter de skattefria åren, ett nybygge kunde
däremot inte insynas om skattelappen motsatte
sig detta. En del förutseende skattelappar insynade sina skatteland som nybyggen för att skydda dem mot andra insyningar, detta skedde dock
i väldig liten omfattning. Inget av plakaten gav
upphov till någon större inﬂyttning till lappmarkerna främst p.g.a. att det inte fanns tillräckligt
med människor i kustsocknarna. De många krigen som Sverige var delaktiga i dränerade landet på män i arbetsför ålder. Den första vågen av
nybyggare kom därför huvudsakligen från den
nuvarande ﬁnska sidan av Bottenviken. Kronans
strävan att befolka lappmarkerna gav inget större
resultat under detta århundrade men processen
var igång och under det kommande århundradet skulle bilden förändras markant.

1700-Talet
Renskötsel under påverkan
För lapparna blev 1700-talet omvälvande på
många sätt. Storsamhället visade ett återupplivat
intresse för att försöka kristna lapparna. Intentionerna framfördes inför riksdagen 1719 – 1720 av
skickliga lobbyister. Dessa tankar nådde snabbt
framgång och riksdagen tog 1723 ett beslut om
att undervisa lapparna i kristendomen. Förslaget innebar att lappmarksprästerna skulle följa
med lapparna på deras vandringar och därmed
14

var det ett krav att prästerna kunde tala lapska.
Skolor skulle inrättas på alla huvudkyrkoorter
och all brännvinsförsäljning förbjöds i samband
med lappmarknaderna. Problemen med att genomföra dessa reformer var bristen på lämplig
personal. År 1739 tillsatte riksdagen en särskild
direktion för att leda arbetet i lappmarkerna.
Direktionen hade en viktig roll i utformandet av
lappmarksreglementet från 1749 men uttalade i
ett tidigt skedde att lapparna borde bli bofasta
för att underlätta undervisningen av kristendomen. Stöd för detta fann man bl.a. i att lapparna
hade så dålig kunskap om kristendomen att de
knappast kunde lämna lappland. Det tidigare
brännvinsförbudet utökades senare till att gälla i
hela lappland och att brännvin endast ﬁck säljas
dagen efter en marknad, detta för att ytterligare
knyta lapparna till marknadsplatserna och därmed förhindra ﬂykt till Norge.
Kolonisationsplakatet från 1749 kom i hög
grad att påverka lapparna. De tidigare plakaten
hade haft liten effekt på kolonisationen, totalt
utgjorde bebyggelsen i lappmarkerna vid århundradets mitt av ca 80 bebyggelseenheter. Vid
århundradets slut översteg dessa enheter 300
stycken. Förklaringen till den snabba ökningen
var en kombination av det nya reglementet och
bättre tider. Krigen var över och detta hade lett
till ett befolkningsöverskott i kustsocknarna.
Med denna inﬂyttning av människor som hade
andra och samma näringsfång som lapparna
uppstod det många konﬂikter, även om det ﬁnns
många exempel på goda relationer. Den absoluta
största tvistekällan var rätten till ﬁske, ett näringsfång som var mycket viktig för de båda intressegrupperna. Rätten till ﬁsket och jakten, till
lappskattelandet överhuvudtaget, var relativt väl
skyddat för skattelandsinnehavaren i reglementet och rättsinstanserna dömde länge till dennes
förmån. Vändningen kom i den s.k. Lappträskstriden, en strid om ﬁsket i nämnda träsk mellan
lappar och nybyggare, vilken tog sin början 1769
och slutligen avgjordes 1792. Processen vanns
av nybyggarna som insynat nybygge vid träsket
vilket ledde till att skattelapparna dels förlorade
ﬁsket men tillslut blev tvungna att ﬂytta sitt viste
från Lappträsk. Efter denna rättsprocess hade
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vinden vänt och lapparna förlora liknande mål
i allt större utsträckning.
Jakten var till skillnad mot ﬁsket ingen stor
källa till konﬂikter. Sådana tvister avgjordes
främst mellan olika skattelappar.
En annan stor tvistekälla blev nybyggarnas
höhässjor som de anlade på de sprida slåtterängarna. Dessa konﬂikter nådde dock sällan rättssalarna, mycket p.g.a. ett krångligt regelverk.
Nybyggarna löste många gånger detta problem
genom att bränna bort renbetesmarker i anslutning till nybygget och slåtterängarna, trots att
det var olagligt.
Den ökade inﬂyttningen och de ökade konﬂikterna ledde till att ﬂer lappar började insyna
nybyggen på sina skatteland för att förhindra
ytterliggare inﬂyttning. Problemet var att de då
omfattades av lappmarksreglementets skyldigheter som bl.a. innebar odlings- och byggnadsskyldighet vilka de ofta hade svårt att uppfylla utan
att överge renskötseln. Det ledde till att nybygget
ofta övergavs och blev då ledigt för någon annan
att överta. Emellertid övergav en hel del lappar
rennäringen och blev nybyggare under kolonisationens förlopp, vilket på sikt skulle innebära
att de förlorade alla sina gamla rättigheter som
renskötare.
Ett annat viktigt årtal var 1751 då tre viktiga
beslut; uppdragningen av lappmarksgränsen,
fastställandet av riksgränsen mellan Sverige och
Norge och upprättandet av lappkodicilllen.
En ökad kolonisation tvingade fram dragningen av lappmarksgränsen vilket för lapparnas del
bl.a. skulle innebära säker tillgång till renbete och
att de inte längre skulle behöva nyttja kustböndernas marker för vilka de då betalade renbetestaxor. Själva gränsdragningen visade återigen
behovet av avittringar som skulle skilja kronans
marker från de enskilda hemmanen.
En av anledningarna till gränsdragningen
mellan Sverige och Norge var att man ville få
bort dubbelbeskattningen av lapparna som
innehade skatteland i båda länderna. Lapparna
skulle nu endast betala skatt till ett land men förlorade samtidigt skattelandet i det andra riket.
Förlusten av dessa områden ledde till ett tillägg
till gränstraktatet, den så kallade lappkodicillen.

I kodicillen reglerades lapparnas rätt till att säsongsﬂytta med sina renar mellan de båda länderna och att de hade betesrätt, rättigheter som
gällde även i krig.
Inom siijdasamhället hade lapparna sedan
hundratals år skött sin egen rättskipning. Denna
rätt erkändes i kodicillen. En anpassning till det
storsvenska rättsamhället blev att samerna ﬁck
rätt att välja en lapplänsman och två nämndemän som skulle fungera som domstol i lappbyn
och slita i mindre tvister. De ﬁck avgöra frågor
om hur skattebördan skulle fördelas och hur
land skulle omfördelas vid arvskiften eller vid
förändringar i renantal. Rätten att själva fördela
land inom lappbyn skulle visa sig vara central i
den fortsatta händelseutvecklingen. Allt skulle
ske enligt lapparnas sedvanor men också följa
instruktioner från svenskt rättsväsende. Detta
arrangemang kallades för ”lapprätt” och denna
rätt skulle även, enligt ett memorial från Svea
hovrätt 1752, tas i beaktande när samer var inblandade i rättsfall i svensk domstol. Domaren
skulle då dessutom rätta sin dom efter ”landssed som ej har oskäl med sig”. Om det uppstod
konﬂikt i olika frågor som inte kunde lösas av
lapprätten gick frågan till tinget som bestod av
valda ämbetsmän från området. Före nybyggartiden bestod tingen i lappmarkerna uteslutande av lappar. Tinget var fram till 1700-talet
det forum där alla allmänna frågor behandlades.
Under 1700-talet ﬂyttades många administrativa
frågor över till sockenstämman och tinget blev
mer fokuserat på rättskipning. I denna process
börjar man benämna tinget som först Underrätten och senare Häradsrätten (HR). HR bestod av
en häradshövding som var ytterst ansvarig och
dömde i tvister tillsammans med häradsnämnden. Nämnden bestod av tolv förtroendevalda
nämndemän som ibland kallades tolvmän. Den
främste av tolvmännen bar titeln häradsdomare
och fungerade som talesman för nämnden gentemot häradshövdingen. Rättsprocessen sköttes
av häradsnämnden. Häradshövdingen roll var att
förkunna dom och kalla till häradsting. Tingen
hölls tre gånger per år och där kunde allmänheten göra sin röst hörd i aktuella frågor, framföra
klagomål osv. Ordet ting har alltså olika betydel15
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ser beroende på vilken tidsepok det gäller.
Ända från 1600-talet hade samer ansökt vid
HR att få sina landrättigheter godkända av
svenskt rättsväsende. De hade då ofta fått utdrag
ur domboken för att styrka sin rätt. Lappbyns
kollektiva rätt till land överfördes därmed till
en enskild familj som skatterätt. Denna rätt till
land var anpassad efter det svenska systemet för
jordbruk och det svenska rättsväsendet var rimligen inte upplyst om de förhållanden som rådde
i lappmarkerna. Efter det att systemet med lapprätten infördes omfördelades landet av lappbyn
själva när så var påkallat. Oftast skedde detta
utan att HR involverades eller underrättades.
Det innebar att det plötsligt fanns två parallella
system för landfrågor. Det medför stora svårigheter när det gäller att historiskt belägga äganderätt till speciﬁka marker. Långt in på 1800-talet
hade samerna stark representation i nämnderna,
i alla fall i somliga härad. Men på det hela taget
minskade samernas inﬂytande i förhållande till
nybyggarnas.
Lappfogdarna
En ny instruktion för kronofogdarna i lappmarken utfärdades 1760. Fogdarna skulle nu bosätta
sig i trakten och ta upp skatt från nybyggare och
samer. Fogdarna var tjänstemän anställda av
länsstyrelsen (LS). Lappfogden ﬁck i instruktionen rätt att fördela den kollektiva skatt, som
lapparna i lappbyarna betalade, mellan byarnas
medlemmar. Om tvist uppstod skulle den dock
lösas i Häradsrätten (HR). Dessutom skulle fogden kunna ﬂytta samer mellan byar om trängsel
uppstod. Detta trots att kodicillen tillskrev lapprätten den uppgiften. Fogden kunde också neka
någon att avﬂytta från lappbyn om inte denna
person tillsåg att någon annan fyllde hans plats
och betalade in motsvarande skatt. Genom dessa
nya regler ﬁck kronofogden och i förlängningen
LS befogenheter att påverka beslut i markfördelningsfrågor i samernas skatteland. De oklara
befogenhetsförhållandena och det faktum att LS
hade till uppgift att befolka landet med nybyggare, gjorde att konﬂikterna mellan instanserna
och mellan nybyggare och samer ökade. LS försökte under de kommande decennierna att på
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olika sätt ta kontroll över samernas skatteland.
Äganderätt
Äganderätten reglerades till en början av de
gamla landslagarna och senare av lagrum i 1734års rikslag, samt en del jordreformer. Rikslagen
träde i kraft 1736 och innehöll nio stycken balkar. Den är den senast fullständigt utförda lagrevisionen i både Sverige och Finland. Delar av
balkarna är än idag gällande rätt i Sverige (läs
försättsbladet till Sveriges Rikes Lag).
De nya lagarna var till större delen moderniseringar och omskrivningar av landskapslagarna
vilket innebar att regler om hävd, rå och rör etc.
i princip var oförändrade.
I 1734 års lag skrevs bestämmelserna kring
urminnes hävd in. Formuleringarna känns igen
från tidigare lagar: ”Det är urminnes hävd: där
man någon fast egendom eller rättighet i så lång
tid okvald och ohindrad besuttit, nytjat och brukat haver, att ingen minnes eller av sanna sago
vet, huru hans förfäder, eller fångesmän först
därtill komne äro.” I denna lagtext är det tidigare
stycket ur KrLL som säger att ”Där urminnes
hävd kommer till, då är det laga fånget och det
må ingen klandra.” utelämnat. Under 1700-talet
tolkades lagen så att om någon kunde bevisa att
egendomen inte var laga fången så var ”hävden ej
urminnes”. Den som hävdade äganderätt genom
hävd och blev klandrad skulle visa ”med gamla
och laggillda brev och skrifter, eller trovärdiga
män, de där om orten väl kunniga äro, och på ed
sin vittna kunna, att de verken själva veta, eller
av andra hört, någon tid annorlunda varit haver”. Högsta domstolen slöt sig i ett fall 1866 till
presumtionsteorin men därefter har frågan inte
satts på sin spets i domstol.
Förutsättningar för urminnes hävd är samma
som för viss tids hävd men i detta fall behöver
inte laga fång visas och besittaren behöver inte
heller vara vid god tro i den meningen att han
vet att egendomen har kommit under honom
med laga fång. Urminnes hävd kan gälla för:
1. Hela fastigheter.
2. Parceller. ”Haver man utjord eller urfjäll, i
åker, äng, skog eller mark, med rå och rör, eller
gård och vård instängd, eller kvarn och kvarn-
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ställe, eller annat vattenverk, eller öar eller holmar, där må urminnes hävd gälla” (JB 15:3)
3. Rättigheter. Enligt förarbeten till 1734 års lag
avser uttrycket närmast servitutsrätter.
Rätten till, och anvisningar om, skattejord
styrdes till en början av lappmarksplakatet, de
gamla landslagarna och till viss del av skogsordningen från 1683. Dessa bestämmelser förﬁnades sedan i rikslagen, lappmarksreglementet från
1749, säkerhetsakten från 1789 samt genom en
rad s.k. jordreformer. Många av dessa nya juridiska skrifter innehöll uppmaningar om avvittringar och då främst med syftet att skilja privata hemman från kronomark. I säkerhetsakten
skrevs det för första gången i klartext att skattebönder hade full äganderätt till sina hemman.
Detta upprepades i skogordningen från 1793
med tillägget att hemmanet skulle vara avvittrat
och lagligt avgränsat.
Ett annat viktigt spörsmål under 1700-talets
inledning var lappskattelandens jordnatur. Frågan hade debatterats av landets ledande jurister
och det fanns företrädare för olika ståndpunkter
i frågan. Under en debatt i kammarkollegium
1726 påpekade landshövdingen i Västerbotten
att lappskattelandsinnehavarna runt vissa vattendrag ägde marken. Senare samma år kom
det ett förslag om att lapparna skulle tillåtas att
skatteköpa sina skatteland likt bönderna köpte
sina skattehemman. Motivet var att få in pengar
till kronan. Något beslut fattades aldrig, troligen p.g.a. kronans ökande intresse för lappmarkerna. Skattelapparna kunde dock insyna sina
skatteland och förvärva äganderätten genom att
uppfylla odlings- och byggnadsskyldigheterna.
Begynnande förändring av renskötseln
Längst uppe i norr hade visa lappar övergått till
s.k. extensiv renskötsel vilket innebar att man
istället för att valla renarna kontinuerligt lät renhjordarna ströva mer fritt under sommarhalvåret. Detta medförde att människan inte behövde
arbeta lika mycket, det spreds mindre sjukdomar
bland renarna och renkalvarna blev livskraftigare. Konﬂikterna med nybyggare ökade dock eftersom man hade mindre kontroll över renarna.
Denna förändring var endast lokal under detta

århundrade och i majoriteten av lappmarkerna
vidhöll man den gamla intensiva renskötseln.
Gruvnäringen
Gruvnäringen ansågs fortfarande ha goda förutsättningar i lappmarkerna. Försök gjordes att
återuppta driften i några av silvergruvorna, däribland Nasafjäll vilket återigen blev en ganska miserabel ekonomisk affär. Under 20 år var Gabriel
Gyllengrip landshövding i Västerbotten. Han
var en framstående ekonom och lyfte under sin
ämbetstid fram lappmarkernas ruvande rikedomar. Förutom en rad allt för optimistiska företag
ﬁck han 1736 lön för mödan då han tillsammans
med en delegation stod och blickade ut över Kirunavaaras malmkropp. Tron på gruvnäringen
återspeglades också fortsatt i de olika skogsordningarna från 1734 och 1793. I ordningen från
1734 ﬁck oron om en begynnande virkesbrist genomslag genom de skärpta reglerna kring skogsutnyttjande som skulle trygga bergsbrukens virkestillgång. Ordningen ﬁck massiv kritik för att
den gällde i hela Sverige, även där gruvnäringen
var liten, och därför förmildrades vissa av reglerna i en tillhörande förklaring från 1739. Ordningen från 1734 innehöll även uppmaningar
om att skifta by- och sockenallmänningar, d.v.s.
stycka ut kronans jord, även det i första hand för
att trygga bergsbrukens tillgång till virke. Skogsordningen från 1793 innehöll inte några större
förändringar avseende gruvnäringen.
Jordbruk och nyodling
Under århundradet uppmuntrades fortsatt inﬂyttning till lappmarkerna genom kolonisationsplakatet från 1695 och sedan genom lappmarksreglementet från 1749. Kronan skärpte
nu ytterliggare kraven på nybyggaren genom att
förutom odlingsskyldigheter införa en detaljerad byggnadsskyldighet. Man begränsade också
jakten till att gälla som mest fem kilometer från
nybygget, nybyggare skulle ägna sig åt odling och
inte jakt. Fiske ﬁck endast ske för husbehov och
ett nybygge ﬁck endast hysa ett begränsat antal
människor. Tanken var att överloppsfolk skulle
insyna egna nybyggen. En viktig detalj var att
alla nybyggen efter frihetsåren skulle avgränsas
17
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och skattläggas. För att främja nyodling i dessa
områden utgick också till viss del stöd i form av
ekonomiska medel eller utsäde.
I början av århundradet var inﬂyttningen till
lappmarkerna endast av akademisk betydelse där
man med god vilja kunde skönja ett nordligt och
sydligt kolonisationsområde. Fram till mitten av
århundradet fanns det ca 80 enheter eller ca 50
bebyggelseenheter, d.v.s. byar i lappmarkerna,
där den största ökningen hade skett i de södra
lappmarkerna. Detta var troligen en respons på
de tidigare plakaten samt en begynnande befolkningstillväxt. I slutet av århundradet hade antalet av bebyggelseenheter överstigit 300 stycken.
Även nu hade den största förändringen skett i de
södra lappmarkerna men i vissa delar av nuvarande Västerbotten hade bebyggelse etablerats
på mer utsatta lokaler, platser som ibland var direkt olämpliga för odling. På vissa ställen hade
kolonisationen nått den s.k. inre fasen vilket
innebar att modernybyggen började generera
dotternybyggen. Detta förlopp skulle bli ännu
mer markant under nästa århundrade.
Det politiska klimatet
Kronans intresse för lappmarkerna blev med
påtryckningar från kyrkan och framsynta lanshövdingar allt mer påtagligt. Ett begynnande
skogsbruk och stora malmfyndigheter snabbade på processen. För första gången på länge
var det fred under en längre tid och man hade
helt enkelt andrum att genomföra en rad av åtgärder som var direkt riktade till Norrland och
lappmarkerna. En viktig grogrund för detta var
gränsdragningen mellan Sverige och Norge, där
viss besvikelse rådde från svensk sida då man
ansåg sig ha förlorat hamnen i Varanger. Administrationen utvecklades i takt med att nya lagar
och förordningar utfärdades och upprättandet
av bl.a. en rad jordeböcker. Med jordeböckerna
följde frågeställningar om vem som egentligen
ägde jorden. Frågorna om äganderätten blev ett
politiskt maktmedel där makthavaren kunde publicera en förordning för att erhålla stöd från den
intressegrupp som ansågs mest vital för stunden.
Så var t.ex. fallet med Gustav III:s säkerhetsakt
från 1783 vilken var en direkt kompensation och
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tack till bönderna som hade hjälpt honom att
kväsa adeln.
Ökat behov av avvittring
För att strukturera landindelningen ställde man
högre krav på de nybyggare som tog upp nybyggen. Samtidigt belastades stora landområden
med hävd från både lappar och gamla kustsocknar. Dessa gamla hävder ansågs av många
bromsa norrlands och lappmarkernas fortsatta
utveckling. Krav om avvittringar för att skilja
kronans marker från hemman blev allt mer
högljudda från olika intressenter. Därför kom
det t.ex. en avvittringsstadga för Västerbotten
1780 som innebar att avvittring i fortsättningen
inte enbart skulle vara en gränsbestämning utan
även en skattläggning.
Skogsordningen 1683 var giltig även i lappmarkerna, men det är oklart om den tillämpades.
Varken i 1780 eller i 1824 års avvittringsstadga
nämns det att dessa inte skulle vara ämnade att
användas i lappmarkerna. I förarbetet till 1873
års lag, samt i många senare sammanhang, har
det dock hävdats att inga tidigare avvittringsstadgor varit avsedda att användas i lappmarkerna. I
1780 års avvittringsstadga står att förrättningarna skulle påbörjas vid lappmarksgränsen och
sedan fortgå mot de mer bebodda delarna. Det
kan lika väl röra sig om en praktisk anvisning för
vart stadgan skulle tillämpas. Att avvittringen
senare inleddes i de mest bebodda delarna, berodde troligen på att behovet av avvittring inte
fanns i lappmarkerna vid denna tidpunkt. I § 3
står att: ”...mätning och avfattning på karta, så väl
där större ödemarker åt lappmarkssidan förekomma som, i det bebodda landet”. Detta kan tolkas
som att stadgan gäller även ovan lappmarksgränsen. Statens hållning har varit att inga förrättningar enligt tidigare skattläggningsmetoder
eller avvittringsstadgor har ägt rum i lappmarkerna. Endast provisionella skattläggningar (ett
i sig omtvistat begrepp som anses betyda antingen provisorisk eller ung. ”efter areal” vilket som
synes är två vitt skilda ting) har genomförts och
först efter 1873 har hemman och nybyggen ovan
lappmarksgränsen blivit ordentligt skattlagda.
KB i Västerbotten omtalade 1828 att endast vissa
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hemman och nybyggen i lappmarken som själva
begärt skattläggning och avvittring hade genomgått förrättningar. Några systematiska förrättningar ansågs alltså inte vara genomförda.
Förmodligen hann aldrig avvittringen enligt
1824 års stadga in i lappmarken innan specialbestämmelser meddelades för området. Det ﬁnns
uppgifter i lantmäteriverkets arkiv om avvittringar i Lyckseles- och Malås socknar före år 1873
men inga uppgifter om att avvittringar fastställts
före detta årtal förutom i något enstaka fall.
Även fast det ﬁnns luckor i arkivmaterialet så är
det inte troligt att någon hel lappmarksby skulle
ha avvittrats enligt 1780 eller 1824 års stadga.
Avvittringen är utan tvekan en av de största
jordreformer som genomförts i Sverige. Hur och
av vilka skäl avvittring utfördes har varierat över
tid och mellan olika delar av landet. Resultatet av
reformerna har även de varit mycket varierande
och i ﬂera fall oväntade eller till och med olyckliga. Konstateras kan att samernas hävd av land
sällan eller aldrig togs i beaktande. Även många
av de tidiga nybyggarnas anspråk ogiltigförklarades. Än i dag pågår en infekterad debatt om hur
vida staten agerade enligt gällande lag och rätt.
Många är de människor som ägnat stora delar av
livet åt att utreda hur deras förfäders marker har
behandlats genom historien, färre har hittat svar
och ingen har lyckats ändra besluten.

1800 – Talet
Renskötsel under påverkan
och förändring
Under detta århundrade kom lapparna att påverkas mer än vad hittills hade skett. Kolonisationen, vilken nu tagit fart på allvar, ledde till att
allt ﬂer konﬂikter uppstod mellan de båda intressegrupperna. Som en följd av detta kom det
en rad anvisningar om hur höet på slåtterängarna skulle skyddas och krocken mellan odling och
renskötsel skulle sedermera bidra till utformandet av den första renbeteslagen 1886. De olika
synsätten på jordnaturen i lappmarkerna nyanserades slutligen genom att lappmarkerna kom
att bli en administrativ angelägenhet. Dessutom
tillkom en del nya riksgränser med tillhörande
förordningar.

Den första gränsdragningen kom i efterdyningarna av kriget mellan Sverige och Ryssland
vilket medförde att Sverige förlorade Finland
till Ryssland. I samband med denna gränsdragning togs det ingen hänsyn till lapparna och
två lappbyar klövs helt enkelt mitt itu av den
nya gränsen. Gränsen från 1809 medförde inga
större förändringar annat än att den sista dubbelbeskattningen av lapparna försvann. Dock
var den ryska statsmakten nu inblandad vilken
skulle komma att förveckla situationen i norra
Sverige. År 1852 stängde Ryssland gränsen mellan Norge/Sverige och Finland/Ryssland för de
norska lapparna med följden att de förlorade
sina gamla betesmarker i Finland. Orsaken var
att Ryssland ville att deras undersåtar, egentligen
ﬁnnar, skulle ha rätt till ﬁske i norska fjordar vilket Norge vägrade. Följden av denna gränsreglering blev att nästan 300 lappar mantalsskrev sig
i Sverige och samtidigt tog med sig 20 000 renar,
de kom att utnyttja sina gamla sommarbetesland i Norge och sina gamla betesland i Finland
via Sverige. Denna omﬂyttning påverkade trots
allt de svenska lapparna i ringa omfattning. De
norska lapparnas sätt att kringgå bestämmelserna från 1852 ﬁck 1889 ett abrupt slut genom att
Ryssland då även stängde gränsen för de svenska
lapparna med följden att även lappar på den
svenska sidan förlorade betet i Finland. Konsekvensen blev att betet inte räckte till i Norge
och att en del norska lappar nu ﬂyttade över till
Sverige för att få tillgång till vinterbete. Det blev
plötsligt trängsel i de svenska lappmarkerna och
en del lappar ﬂyttade söderut vissa ända ner till
Jokkmokk.
Lapparna i norr skilde sig på två viktiga punkter från lapparna längre söderut, språket och
renskötselmetoden, vilket ledde till en smärre
kulturkrock. Trots att den extensiva renskötseln
nu hade gjort sitt intåg på den intensiva renskötselns domäner blev läget inte allt för allvarligt
till en början. Senare ökade emellertid klagomålen från bönderna om lösspringande renar som
trampade ner höet på slåttermyrarna. Den ”nya”
extensiva renskötseln hade nu fått fäste i Sverige.
Samtidigt hade staten genom renbeteslagstiftningen 1886 rätt att på administrativ väg ﬂytta
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lappar till områden där det fanns utrymme.
Möjligheten att ﬂytta på lappar kom att få stor
betydelse under 1900-talet.
Äganderätt
Grundprincipen i slutet av 1700-talet och början
av 1800-talet var att frågor som rörde land ägt
av enskilda eller byalag handlades av HR. Frågor
som gällde kronans marker skulle handläggas
av Kungl. Maj:t Befallningshavande (KB) som
utgjordes av landshövdingsämbetet som senare
blev Länsstyrelsen (LS). Frågor som rörde nybyggen skulle vändas till landshövdingen som
förordnade kronofogde, länsman och två nämndemän att besiktiga platsen. Besiktningsprotokollet skickades till HR som på tinget frågade
om någon hade några invändningar mot nybygget. Om tvist uppstod skulle HR inspektera
området och ge sitt utslag. Att HR skulle avgöra
frågan stöder påståendet att samerna ansågs ha
skattemannarätt till sina marker. Det faktum att
nybyggarfrågor hanterades av LS kan sägas indikera att kronan ansåg sig ha viss rätt till markerna i enlighet med lappmarksplakatet och med
parallellteorin i bakgrunden.
Det var inte bara tvister mellan nybyggare och
samer som avgjordes i HR. Även tvister mellan
samer som inte kunde lösas av lapprätten och
mellan lappbyar ﬁck slitas där. Det gällde ofta
ﬂyttningsvägar eller rätten till vissa betesmarker. I slutet av 1700-talet började LS ta kontroll
även över sådana mål. Utvecklingen blev sådan
att vid 1790 läste HR helt enkelt upp vad landshövdingen beslutat om ﬂyttningsvägar. Genom
denna märkliga utveckling hade nu LS positionerat sig som huvudinstans för de ﬂesta frågor
som rörde lappskattelanden (egentligen över
hela norrland). Utan något egentligt stöd i lagen,
utan snarare genom att konsekvent hävda att
lappmarken var deras domäner, blev LS med tiden den instans som ﬁck handlägga lappmarksfrågor. Plötsligt var lappmarken en administrativ
angelägenhet och inte en juridisk som tidigare. I
början av 1800-talet hade denna ordning blivit
så befäst att HR börjar hänvisa lappmarksärenden till LS. HR slutade i stort sätt att göra inrymningar på lappskatteland och nybyggen och
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hänvisade även här till LS. År 1803 inrymde en
kronolänsman (ämbetsman under LS) en lapp
på en annan lapps skatteland i Lycksele. Den sistnämnda klagade hos HR och uppvisade en tio
år gammal dom från samma rätt i vilken rätten
till landet hade tillerkänts honom. Trots detta lät
HR den nye lappen stanna kvar och hänvisade
alla klagomål till LS. Samma år underkände LS
en dom i Arvidsjaurs HR där en lapp tilldömts
ensamrätt till ﬁske på sitt skatteland. Då en nybyggare ansökte om tillstånd att mot lappens vilja ﬁska i en bäck inom dennes skatteland, beslutade LS till nybyggarens fördel. Landshövdingen
gjorde i samband med detta klart att HR inte
hade ” att taga befattning med kronolägenheters
disposition”. Åren efter började även HR hävda
att lappskattelanden var kronojord och erkände
därmed indirekt LS som beslutande organ. LS
kunde därför med stort självförtroende befästa
sin makt. Samerna hade inte längre formell rätt
att motsätta sig nybyggen på deras skatteland. I
en skrivelse till Kammarkollegium skriver LS att
det är ” en given sanning att föga något nybygge i
Lappmarkerna skulle kunna anläggas… om där
varande lappar skulle ensamma få begagna ﬁsket
uti de sjöar, som ligger på deras av ålder nyttjade
lappland … Men då det varit ansett förmånligare för staten att förvandla lappmarkerna från
deras ödesmål, till boplatser för jordbrukare, och
lapparnas av ålder innehavda rätt till landet samt
deras begagnande för renbete och ﬁske således
måste ge vika, om ändamålet skall vinnas. Så
följer väl otvunget att om lappen måste lämna
jorden till odling åt den som vill företaga detta
icke avundsvärda yrke, han icke heller kan betaga nybyggaren rätt till ﬁske”.
Genom denna förskjutning av makt hade frågor som rörde markfördelning glidit från domstolarna till de statliga myndigheterna. Detta
innebar att möjligheterna att driva sin sak och
exempelvis överklaga försvårades. De enskilda
tjänstemännen och deras inställning ﬁck stor
betydelse i hur gällande lag och rätt tolkades.
Denna ordning kvarstod trots att regeringsformen från 1809 fastslog att frågor rörande besittningsrätt till mark skulle behandlas av domstolar och ingen administrativ myndighet. Samma
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Byn Lappträsk 1912. Rättsligt slagfält i kampen mellan två näringar och kulturer. Är det
erövrarnas ättlingar som eldar i storstugan måntro? (Skogsbibliotekets bildarkiv)

frågetecken kan resas kring avvittringsverkens
arbete som i praktiken omfördelade äganderätt
genom administrativa förrättningar utan att
domstolarna involverades.
På bara femtio år hade vågskålen vägt över från
lapparnas sida till de jordbrukande nybyggarnas.
Ett mycket konkret exempel på detta skifte är
den segdragna striden om ﬁsket i byn Lappträsk.
Lappträskstriden tog sin början år 1769 då en
nybyggare, Lars Nilsson, sökte och ﬁck tillstånd
till ett nybygge nära skattelappen Per Larssons
huvudviste vid nämnda träsk. Per Larsson hade
tidigare insynat ett nybygge vid träsket för att
skydda sitt skatteland men tvingades överge det
då han inte uppfyllde odlingskraven. Under de
närmaste trettio åren skulle KB och HR glida i
sina bedömningar och tvisten slutade med att
träsket dikades ut och skattelappen ﬁck ﬂytta sitt
huvudviste till andra vatten.
Även LS slutade så småningom att inrymma
samer på skatteland. I Norrbotten förekom inrymningar under 1800-talet men då med sär-

skilda klausuler som gav LS rätt att återta landet
om ”nyttigare ändamål” skulle dyka upp. Den
sista inrymningen i Norrbotten skrevs in i domboken 1862. I Jämtland och Härjedalen inrymdes samer så sent som 1880 men då preciserades att det endast handlade om betesrätt och att
marken var av krononatur. Att inrymningarna
pågick längre i de sydliga lappmarkerna har sin
förklaring att samerna inrymdes på de skattefjäll
som avgränsades under avvittringen på 1820 och
1830-talet. I slutet av 1800-talet hade LS makt
över lappskattelanden etablerats så fullständigt
att myndigheter och politiker ansåg det som
närmast självklart att lappskattelanden tillhörde
kronan. Tankemönstret var logiskt och odiskutabelt. Eftersom all kronojord var LS angelägenhet och LS bestämde över lappskattelanden, så
måste lappskattelanden tillhöra kronan.
Exakt hur alla turer mellan HR och LS gick är
svårt att belägga. Nästan hela LS arkiv för Västerbotten och arkiven för nuvarande Norrbotten
före 1809, förstördes i Umeå stadsbrand 1888.
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Detta gör att historiker får pussla ihop bitar ur
bl.a. domböcker från HR och korrespondens
mellan myndigheter.
Gruvnäringen
Gruvnäringen sågs fortfarande av staten som
en viktig framtidsnäring och då främst de rika
malmfälten i Kirunaområdet. Bergsbrukens rätt
till skog minskade successivt från 1700-talet och
framåt vilket kan härledas till att stenkolet gjorde
sitt intåg. Staten beslöt 1823 att för sista gången
dra in privilegierna för gruvan i Nasafjäll där
driften hade återupptagits 1770. Bakgrunden var
att resultatet var lika dåligt som vid tidigare försök. Malmfälten i Kiruna sattes på allvar i drift
under den senare delen av seklet som en frukt av
ny anrikningsteknik och byggandet av järnväg.
Samtidigt hade man påbörjat stadsplaneringen
av nuvarande Kiruna, en plan som stadsfästes i
början av år 1900. Och därmed var exploateringen av malmbergen i norr på allvar påbörjad.
Jordbruk och kolonisering
av lappmarkerna
Under 1800-talets första halva hade jordbrukskoloniseringen i lappmarkerna sin mest intensiva fas (Figur X). Perioden har av vissa forskare
(Rudberg) beskrivits enligt följande:”Perioden
1801 – 1850 är den stora bebyggelsespridningens epok i inre Nordsverige.” Detta innebar att
antalet bebyggelseenheter ökade markant men
även att stora ödemarksytor togs i anspråk. Fortfarande fanns en tydlig skillnad i tätheten på
bebyggelsen mellan de nordliga och sydliga delarna av Lappland bosättningarna var betydligt
glesare i norr än i söder. Utvecklingen accelererades genom den s.k. inre kolonisationsfasen tog
fart, d.v.s. att modernybyggen började generera
dotternybyggen vid generationsväxlingar.
Kolonisation nådde nu vissa fjälldalar, som
fram till dess varit ödemarker vilket innebar att
de tidigare stora sammanhängande ödemarkerna nu blev fragmenterade. När konkurrensen ökade om odlingsbar jord tvingades många
nybyggare söka sig till platser som inte lämpade
sig särskilt väl för odling. Många höjdlägen var
många gånger direkt olämpliga. Tidigare hade
kolonisationen följt älvdalarna från kusten och
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mot fjällkedjan i två huvudområden, ett nordligt
och ett sydligt. Under 1800-talet växte dessa två
oråden samman. Den bebyggelse som etablerades under denna tid visualiserar än idag fördelningen mellan bygd och ödemark.
Andra halvan av 1800-talet karaktäriserades
främst av den inre kolonisationen. Koloniseringen av ödemarkerna avtog nästan helt och
nybyggen kom att anläggas främst i kronoparker
genom statens uppmuntran. I slutet av århundradet var kolonisationsfasen i princip överstökad.
Under perioden ändrade statsmakten inställning om vilken intressegrupp som var mest
värdefull för staten och därför borde gynnas.
Lapparna som tidigare ansetts vara de som bäst
genererade skatteintäkter till kronan kom nu att
stå i skymundan för de framväxande hemmanen
och skatteintäkterna från dessa. Denna tendens
belystes genom länsstyrelsens och häradsrättens
ändrade förhållningssätt, nybyggare vann allt ﬂer
tvister mot lappar och rätten att insyna nybyggen
gick oftare till bönder än till lappar. När kolonisationen nådde sin kulmen var behovet av en avvittring akut. Den framväxande gruv- och skogsindustrin, rennäringen och jordbruket skulle alla
dela på resurserna och konﬂikterna var många.
När avvittringen väl hade påbörjats insåg man
snart att den inte tillgodosåg de krav och behov
som lapparna hade. För att mildra effekterna
inrättade man därför odlingsgränsen ovan vilken inga nybyggen skulle få anläggas. Odlingsgränsen kom också att användas som gräns runt
vilken vissa av läpparnas intressen preciserades,
detta gjordes exempelvis i den första renbeteslagen 1886. Odlingsgränsen ﬁck dock liten verkan
då nybyggen redan hade anlagts ovanför gränsen
och dessa tilläts vara kvar.
Det kan diskuteras om det var rätt eller fel av
kronan att genom olika påbud uppmuntra till
koloniseringen av lappmarkerna. En kolonisering skulle förmodligen ha skett med eller utan
lagstiftning. Hur ett kolonisationsförlopp utan
styrning skulle ha sett ut kan man endast spekulera om, men det är troligt att ett påbjudet
förlopp med en lagstiftning som bas var bättre
än en kolonisation helt utan begränsningar. Ett
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Sarek.

resonemang som styrks av det faktum att odlingsgränsen inte kunde förhindra nybyggesanläggningar. När väl kolonisationen satt fart gick
den nästan inte att stoppa.
Därmed lämnas kolonisationen av lappmarkerna därhän då andra skeenden var viktigare
under 1900-talet, kolonisationen var dessutom i
princip avslutad vid sekelskiftet.
Framväxande skogsbruk
I detta sekel gick startskottet för den storskaliga
exploateringen av skogarna i norrland. År 1805
kom det en skogsordning som likt sina föregångare behandlade rätten till skogen som hörde till
jord av olika naturer. Stadgan om rätten till hemman från 1793 kvarstod med hänvisning till säkerhetsakten från 1789, men skattetalet kunde nu
höjas eller sänkas efter behov. Det fanns också en
instruktion till landshövdingarna om att skynda på kolonisationen och kartlägga hur många
hemman av viss storlek som kunde anläggas.

Dessa skulle sedan avvittras enligt aktuell stadga.
M.a.o. rådde uppfattningen att ödeskogarna bäst
kom till nytta genom hemman som genererade
skatteinkomster. Under perioden börjar också
andra produkter än tjära, pottaska och salpeter
bli viktiga för den framväxande skogsnäringen,
även om dessa produkter var mycket viktiga
ända in på 1860-talet. Under 1800-talet första
hälft fullkomligt exploderade exporten av plank,
brädor och fyrkanthugget virke. Under den första halvan av seklet bestod 40% av exporten från
norrland av fyrkantshugget virke. Orsakerna till
denna utveckling var många men en viktig pusselbit var att det s.k. bottniska handelstvånget
hade upphört 1765. Handelstvånget innebar
att Stockholm var stapelstad för de norrländska produkterna vilket innebar att man inte ﬁck
exportera sina produkter direkt till marknaden
utan var tvungna att sälja sina varor till Stockholm. Norrland hade under lång tid exporterat
till deﬂationspriser och importerat till inﬂations23
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priser, ett faktum som landshövding Gyllengrip
påpekat redan under 1700-talet. Andra orsaker
till den framväxande sågverksindustrin var förmildringar i regelverk som angav vart sågverk
ﬁck anläggas och att bergsbrukens monopol till
skogarna lättades upp. Som en följd av det ökade
skogsbruket uppstod snart debatter om hur skogarna långsiktigt skulle bibehållas. År 1850 tog
staten ett beslut om att belöna skogsodling och
1853 kom ett förslag från lantbruksmötet om
en återväxtlag för det enskilda skogsbruket med
syftet att råda bot på misshushållningen av skogarna. Responsen på återväxtförslaget kom två år
senare genom inrättandet av en skogskommitté.
Kommittén kom bl.a. med ett eget förslag om
en återväxtlag vilket motiverades med en utförd
virkesbalansräkning som då visade på ett virkesunderskott i Sverige. Kungl.Maj:t hade emellertid invändningar mot förslaget och lämnade det
inte vidare till riksdagen.
Ett annat resultat av kommitténs arbete var
att Kungliga Skogsstyrelsen (KS) bildades 1859.
KS ﬁck till uppdrag att förvalta de allmänna skogarna, d.v.s. statens skogar, och huvudansvaret
för detta ålades skogsinstitutets chef Israel Adolf
af Ström. KS och efterföljaren Domänstyrelsen
(DS) blev det viktigaste remissorganet för riksdag och regering i skogsfrågor och kom därmed
att spela en viktig roll i skogspolitikens framväxt.
År 1870 aktualiserades frågan om en skogsvårdslag återigen och då genom kungliga lantbruksakademin. Förslaget togs upp av riksdagen 1874 och bemöttes positivt av riksdagens
båda kamrar. Lagförslaget gick inte igenom,
främst p.g.a. oenighet kring vilka sanktioner
som skulle tillämpas vid lagbrott. Från denna
tidpunkt fanns dock ett uttalat stöd i riksdagen
för en skogsvårdslag. År 1883 bildades Kungliga
Domänstyrelsen som sedan 1885, trots tidigare
positivism, motsatte sig inrättandet av en återväxtlag då man ansåg att det var en för stor inskränkning i det enskilda skogsbruket samtidigt
som det knappast motverkade överavverkningar.
År 1895 hade man ändrat inställning och föreslog att man skulle införa en skogsvårdslag för
det enskilda skogsbruket. Lagen var ingen åter24

växtlag utan ett skydd mot skövling av ungskog,
detta p.g.a. skogsindustrins nya inriktning på
massaved och pitporps. Återväxten skulle tryggas genom upplysningsverksamhet. Förslaget
var en kompromiss då man troligen ville undvika en konﬂikt mellan det enskilda skogsbruket
och staten. I norr hade staten dessutom hittills
tillämpat huggningsformen timmerblädning
vilket resulterade i bristfällig återväxt och man
ville helt enkelt undvika en intressekonﬂikt.
Återväxtlagens vara eller inte vara ﬁck ny fart då
1896 års skogskommitté 1899 föreslog att en lag
skulle inrättas för det enskilda skogsbruket, samtidigt kom förslag om inrättandet av Skogsvårdsstyrelser som skulle sköta lagtillsynen. Kommitténs rapport kom sedan att utgöra underlag för
riksdagens debatt 1903 då man beslutade om
införandet av den första skogsvårdslagen.
För norrlands och lappmarkernas del fattades
det en del andra beslut som påverkade skogsbruket. År 1874 och 1882 infördes s.k. dimensionslagar som gällde Norrbotten respektive
Västerbotten. Syftet med lagarna var att skydda
ungskogar från skövling och lagarna skyddade
visserligen mot misshushållning av skogarna
men resulterade i glesa s.k. restskogar med föga
återväxt. Som kuriosa kan det nämnas att dåvarande ﬁnansministern avgick i protest då lagen
för Norrbotten antogs, denne ansåg att det var
ett för stort intrång i äganderätten. En annan
anledning till restskogarnas uppkomst var den
s.k. timmerblädningen. I södra och mellersta
Sverige hade man sedan 1830-talet, bl.a. i Israel
Adolf af Ströms anda, tillämpat konventionellt
trakthyggesbruk medan man i norra Sverige
hade valt bort denna metod främst p.g.a. att de
låga virkespriserna inte gav utrymme för några
kostsamma återbeskogningar. Andra anledningar var att Kronan hade sålt tidsbegränsade
avverkningsrätter på stora områden och därmed
förlorat kontrollen över skogsvården, det fanns
inte tillräckliga kunskaper och stora pengar investerades i att rensa ﬂottleder för att få ut virket till kusten vilket lämnade lite pengar kvar
till återbeskogningar. Blädningen var omtvistad
redan under detta sekel då forskning redan hade
visat på dåliga återväxter. Huggningsformen ﬁck
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emellertid draghjälp genom överjägmästare Uno
Wallmos bok Rationell Skogsafverkning som
publicerades 1897, en bok som handlade om
blädning. Boken ﬁck stort genomslag bl.a. p.g.a.
att man slapp investera i skogsvård och att det
helt enkelt var något nytt. Wallmo var en mycket
färgstark person som aldrig gav upp sin egen metod, även om grunderna i metoden ändrades allt
eftersom för att parera kritiken och i slutet mer
liknade luckhuggning. Han lyckades dock med
något som ingen annan i liknande ställning har
lyckats med senare. Han lyckades utarbeta en idé
som han sedan överförde till storskalig praktisk
drift under hela 50 år. En annan påverkansfaktor
för det enskilda skogsbruket i lappmarkerna var
den kungliga förordning från 1866 som stadgade
att hemmansägare inte längre ﬁck fri dispositionsrätt till den egna skogen. Träd som skulle
avverkas till annat än husbehov skulle utsynas av
en statlig skogstjänsteman.
Brukandet av norrlands skogar hade tagit fart
samtidigt med en begynnande teknisk utveckling. Med det ﬁnns få, om ens några, skriftliga
källor som tar upp konﬂikter mellan skogsbruk
och rennäring från denna tidsepok. Det är inte
långsökt att tänka sig att timmerblädningen och
dimentionshuggningarnas negativa effekter på
renbetet var små och att det därav inte uppstod
konﬂikter. De glesa lågproduktiva restskogarna
var förmodligen ganska bra för renskötseln. Sikten var god och lavtillväxten förmodligen bättre
efter huggning än före.

1900-talet
Framväxande skogsbruk
Den första skogsvårdslagen infördes 1903 med
efterföljare 1923 och 1948, samt en provisorisk
skogsvårdslag under det första världskriget. En
genomgång av dessa och de politiska idéer som
stod bakom är förvisso av högsta intresse men vi
har i denna enklare framställning valt att bortse
från dessa företeelser och istället lagt tyngdpunkten på norrland och lappmarkerna, där
staten kom att förvalta en stor andel av skogsmarkerna.
Viktigt för Norrlands del var skogsbrukssättet som till övervägande del utfördes genom s.k.

timmerblädning, eller enligt de av Uno Wallmo
utformade principerna från 1897. Dessa avverkningsformer ledde till de berömda tras- och
restskogarna, även benämnda som den gröna
lögnen. Striden mellan Uno Wallmo, blädningens företrädare nummer ett, och företrädare för
trakthyggesbruket fortsatte. Vid val av skötselmetod för statsskogarna segrade Wallmos principer och var förhärskande fram till och med
1940-talet i stora delar av Sverige. Detta trots att
empirisk forskning redan 1922 hade visat att de
tidiga trakthuggna skogarna vid denna tidpunkt
sannolikt höll de högsta virkesförråden i hela
Sverige. Någon samtida studie mellan de båda
avverkningsformerna gjordes inte men redan på
ett tidigt stadium noterades att blädningen gav
dåliga föryngringsresultat och då framförallt på
de i Norrland dominerande friska markerna.
Domänverkets innehav beskattades huvudsakligen genom dimensionsavverkning. En förändring av verkets avverkningsinstruktion kom
1902 vilken gav anvisningar om att skadade
och förväxande träd skulle avverkas först, sedan
skulle en efterhuggning av överskärmande träd
göras. Avverkningen skulle genomföras så att
den gynnade föryngringen. Tio år senare kom en
ny instruktion där Domänverkets ledning tillät
att man tog upp luckor i bestånden, kalhyggen
skulle liksom tidigare undvikas och ﬁck endast
tas upp i undantagsfall. Visserligen fanns det revir där vissa förvaltare gjorde egna ”experiment”
och t.ex. ställde fröträd för att gynna föryngringen, t.ex. revirförvaltaren Joel Wretlind i Malå,
dimensionsavverkning i olika former var den
dominerande huggningsformen. Som exempel
kan nämnas att Domänverkets årliga planterade
arealer som mest uppgick till ca 3000 hektar per
år under tiden fram till 1948, vilket var mindre
än 1 % av arealen.
En av orsakerna till att man höll fast vid dimensionsavverkning var det instabila ekonomiska läget. Både under 1920- och 1930-talet
var det lågkonjunktur och dålig lönsamhet i
skogsbruket. Därmed ville man komma undan skogsvårdskostnaderna och undvek därför
trakthyggesbruk. Många som övergett dimensionsavverkningarna återupptog dessa under
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de svaga åren. En annan faktor som bidrog till
förseningen av trakthyggesbrukets införande
var andra världskrigets utbrott. De ﬂesta inom
skogsbruket var redan under 1930-talet överens
om att man var tvungna att överge blädningsbruket. Men då kriget hade brutit ut blev många
av skogsbrukets ledare engagerade i arbeten som
hade anknytning till kriget, däribland vedavverkningarna som skulle försörja städerna med
energi.
För det enskilda skogsbruket var situationen
likartad. Trots att krav på återväxt infördes i
1903 års skogsvårdslag blev det inte tal om någon skogsodling i större utsträckning. De oklara
bestämmelserna om vad som var återväxt resulterade i att kvarlämnade restskogar, efter olika
dimensionshuggningar, oftast godkändes som
återväxt. Trots att dimensionslagarna för Västeroch Norrbottens län år 1925 ersattes med skogsvårdslagen, d.v.s. med 1923 års skogsvårdslag,
uteblev resultaten i form av skogsodling. Domänverkets skogsskötselsätt påverkade även det
enskilda skogsbruket och i dessa två läns kusttrakter skogsodlades under 1936 – 1940 endast
450 respektive 50 hektar, vilket för Västerbottens
län med 950 000 hektar enskilda skogar motsvarade endast 0,05 % av arealen.
Förutom dimensionslagarna, och skogsvårdslagen, gällde den kungliga förordningen från
1866 om man som enskild ville avverka skog till
annat än till husbehov. Förordningen ersattes av
Lappmarkslagen 1932 vilket ingalunda tog bort
utsyningstvånget. Ansvaret överfördes istället
från Domänverket till Skogsvårdsstyrelsen, bolagen kunde emellertid få fullmakt till att sköta
stämplingen själva. Lappmarkslagen upphörde
1943 vilket var en av faktorerna som drev fram
1948 års skogsvårdslag.
En del bolag i Norrland prövade att bläda
enligt Wallmos principer, men endast i mindre
utsträckning och fortsatte i stället med dimensionsavverkningar liknande de Domänverket
gjorde. Modo, d.v.s. nuvarande Holmen, var det
bolag som prövade att bläda under längst tid av
alla. Dessa blädningsförsök gjordes enligt en instruktion som utarbetats av bolagets dåvarande
chef, Frans Kempe, med varierande framgångar.
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Försöken pågick ända fram till 1950 där man genomförde s.k. stamvis blädning i örtrika ståndorter och tillämpade luckhuggning på övriga.
Luckhuggningen gav lika dåliga föryngringsresultat som blädningen. I slutet av 1940-talet konstaterades återigen att blädning enligt Wallmos
principer resulterat i restskogar och att återväxt
saknades i de upphuggna luckorna varför trakthyggesbruk infördes fr.o.m. 1950.
Om skogsbrukssättet hade genomgått en
långsam utveckling så skedde det parallellt en
utveckling med avseende på teknik där olika
transportsystem och manuella verktyg utvecklades fullt ut. Den största förändringen fram till
mitten av seklet hade dock skett på den organisatoriska sidan, men även frågor om arbetsmiljö,
kosthållning, fungerande avlägg, verktygsvård
och ändamålsenliga bostäder bearbetades och
åtgärdades fortlöpande.
Generellt kan man säga att den stora förändringen i skogen kom att ske i mitten av 1950-talet. Två stora förändringar kom att bli avgörande,
och inte endast för norrland och lappmarkerna.
Det första var ändringen av skogsbrukssätt från
blädningsbruk till trakthyggesbruk, det andra
var mekaniseringen av skogsbruket.
Debatten mellan blädningsföreträdare och
blädningsmotståndare fortsatte. Kärnfrågan
var allt jämt hur vida återväxten var nöjaktig
eller inte och om den eventuellt blev sämre desto längre norrut man kom. Frågan avgjordes i
många avseenden genom att Erik Höjer, generaldirektör för Domänverket 1950 – 64, utgav
en skrift som behandlade frågan. Där lade han
fram förslag om skogsvårdsåtgärder för att lösa
Norrlands återväxtproblem som han ansåg orsakade av blädningsbruket. Dessa förslag resulterade i att stora sammanhängande kalytor togs
upp under 1950 – 1970-talet, framförallt i Norrlands inland. Totalt skulle man under en 20-års
period restaurera ca 800 000 hektar av de undermåliga skogarna i Norrland. En följd av denna
restaurering blev att man ﬁck stora kalytor som
skulle återbeskogas. De restbestånd som avverkades innehöll som regel endast 20 – 30 m3/ha
och man var därför även tvungen att slutavverka
fullbestockade bestånd för att klara försörjning-
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en till en fortsatt växande industri. Resultatet
blev att kalhyggen inom några år blev en vanlig syn, något som framförallt under 1970-talet
kom att ifrågasättas av en begynnande miljörörelse. Massavverkningarna, i areal, följdes av
massplanteringar, ett arbete som underlättades
av utvecklandet av mekaniserad markberedning
och framtagning av täckrotsplantan. Intensiﬁeringen av skogsbruket vilken inledningsvis
skedde genom restaureringen av restskogarna
symboliseras bra genom ﬁgur 4 som visar årliga
skogsodlingsarealer från 1955 – 2000 fördelat på
privata skogar och övriga (bolagsskogar och allmänna skogar.)
Rennäring och skogsbruk under första halvan
av 1900-talet
Utsagor angående förhållandet mellan skogsbruket och rennäringen före och under blädningsepoken är fåtaliga varför innehållet blir
tämligen kortfattat. Vid införandet av den första
renbeteslagen belystes lapparnas ”rätt” att använda skogen. Vissa av de sakkunniga i utredningen
ansåg att lapparnas rätt till att fälla lavbärande
skog till renarna skulle skada sågverksindustrin
om förhållandet blev infört i lag. Riksdagen ﬁck
1930 ta ställning till motioner angående barkningens effekter på renbetet. Barkningens ansågs
av motionärerna förstöra lavbetet genom att laven ﬁck en bismak av kåda samt att renarna hade
svårt att komma åt laven. De negativa effekter på
renbetet kunde inte bekräftas och utredningen
som behandlade motionen lämnade spörsmålet
utan åtgärd. Dessutom konstaterades att barkningen i skogen redan då var i avtagande, och
företeelsen skulle sedermera upphöra då skogsbruket mekaniserades. Utredningen konstaterade dessutom att: .
”– Med hänsyn till trävaruindustriens i förhållande till renskötseln dominerande ställning
i vår nationalhushållning måste emellertid
barkning eller icke barkning bedömas som en
ekonomisk fråga för skogsskötseln och industrien. Barkningens ev. skadlighet blir då en
skogsbiologisk fråga, som statens skogsförsöksanstalt väl är mest kompetent att undersöka
och besvara”
Under lapparnas landsmöte 1918 diskute-

rades problemet med att renar blev ihjälfällda
under avverkningar men detta kan inte ha varit
ett stort problem. De tillämpade huggningsformerna under denna epok, blädning och luckhuggning, påverkade inte rennäringen i samma
utsträckning som metoderna efter 1950.
Rennäring och skogsbruk under
andra halvan av 1900-talet
Efter 1950 förändrades skogsbruket radikalt genom mekaniseringen. Restaureringen av de timmerblädade skogarna och därmed införandet
av trakthyggesbruket genererade stora kalytor
som försämrade renbetet på olika sätt. Att stora
arealer glesa, för rennäringen viktiga lavbärande,
granskogar höggs ner under denna fas i skogsbruket står helt klart. Hänglavsbete är en resurs
som försvinner för mycket lång tid, i princip
under en hel omloppstid. De stora kalhyggenas tid är emellertid förbi. I dagens storskaliga
skogsbruk lämnas även trädgrupper, inom vilka
hänglavsbärande träd kan gynnas, kvar på de
upptagna kalhyggena. Skogsbrukets hänsyn har
också utvecklats så att man i dag lämnar kantzoner mot myrar och vattendrag. I dessa kantzoner kan hänglavsbärande träd bibehållas med
kontinuitet.
Vid avverkning på trakter med rik förekomst
av marklavar, d.v.s. torra ristyper och lavmarker,
uppstår det ett antal problem. Snöns sammansättning ändras på ett hygge såtillvida att den blir
mer hårdpackad vilket gör den mer svårgrävd för
renarna som då får svårt att tillgodogöra sig dessa betesarealer. Oftast bemödar sig renarna inte
ens att gräva på ett kalhygge. En positiv effekt
av kalhyggena är å andra sidan att snön smälter
undan fortare, vilket medför att renen får tillgång till barmarksbete tidigare på året jämfört
med skogsbeklädda arealer. Renarna kan, under
vissa väderleksförhållanden, vara svåra att ﬂytta
över ett kalhygge vilket leder till merarbete för
renskötarna. Hyggesavfall kan dessutom hindra
renarna från att komma åt markbetet men året
efter avverkning är det inte ovanligt att renarna
äter hänglav från hyggesresterna.
Marklavarna kan helt eller delvis försvinna
under kortare perioder efter kalhuggningen, i
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värsta fall kan de vara frånvarande under hela
omloppstiden. Marklavsförekomsten kan visserligen öka de närmaste åren efter avverkningen
men den tenderar att försvinna då ungskogen
övergår till äldre sluten skog varpå lavarna ersätts med mossor. Endast skarpa ristyper klarar
av att hysa marklavar under en hel omloppstid.
Vid avverkning på friskare marker, som kan hysa
för rennäringen viktiga marklavsförekomster,
kan följdeffekterna på renbetet vara såväl positiva som negativa. En positiv följd kan vara uppslag av Kruståtel, (Deschamsia ﬂexuosa) (ibland
kallat Sia), som kan utnyttjas av renen långt in på
hösten. Dessutom kan ett gott renbete skapas om
en granskog, som hyser marklavar, ersätts med
en tallskog då marklavarna trivs bättre i dessa
skogar, men då får inte det nya beståndet bli för
slutet. Det negativa är att det ofta är frågan om
hänglavsbärande skogar vid avverkning på sådana marker, en betesresurs som då försvinner.
Renbetet påverkas sedan av den efter kalhuggningen efterföljande markbehandlingen.
I början av trakthyggesbrukets tidsålder var
bränning den vanliga marbehandlingsformen
vilken inte påverkade renbetet i någon nämnvärd grad så länge man inte brände torra ristyper och lavmarker. Bränning av vissa marker där
det senare blev ett rikligt uppslag av Kruståtel,
kunde t.o.m. gynna renbetet. Bränningens effekter i form av ökad tillväxt av Kruståtel är särskilt
positiva för skogsrenskötseln då man utnyttjar
skogslandets resurser till sommarbetet. Bränning är emellertid en markbehandlingsform
som används i väldigt liten utsträckning i dagens
skogsbruk. När markbehandlingen senare mekaniserades påverkades renbetet i högre grad,
men även framkomligheten. Det värsta exemplet var den s.k. hyggesplöjningen som tillämpades främst under 1960-talet. De hyggen där
man plöjde riktigt djupt var fortfarande 1989
i det närmaste oframkomliga för både ren och
människa, dessutom försvann laven från dessa
plöjda områden. Hyggesplogningens effekter
och klagomålen från bl.a. rennäringens företrädare behandlades av en grupp som mellan 1972
– 1974 utredde den kritik mot kalhyggena som
bl.a. kom från miljörörelsen. Resultatet blev en
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bestämmelse om att man var skyldig att anmäla
hyggesplogningar i förväg, dessutom skulle det
ske ett samråd med länsstyrelsen. Hyggesplogningen förbjöds slutligen 1994. Harvningen har
även den en försämrande effekt på lavförekomsten varför denna markbehandligsform anses
som olämplig på marker med rik lavförekomst.
Den gynnsammaste mekaniserade markbehandlingsformen för renbetet är högläggningen då
den påverkar minst arealenhet av marktäcket och
dessutom skapar mindre hinder. Högläggningen
är emellertid inte lämplig överallt t.ex. på blockrika marker. I sammanhanget bör det nämnas att
försök med mekaniserad markbehandling gjordes så tidigt som redan under 1920-talet, med
häst och till den anpassat aggregat. Den markpåverkan dessa ekipage förorsakade renbetet var
förmodligen av s.k. akademisk betydelse.
Nästa fas i skogens omloppstid är ungskogsfasen. Täta ungskogar är problematiska ur renskötselsynpunkt, framförallt vid ﬂyttningar då
det i princip kan vara omöjligt att passera med
en renhjord genom sådana områden. Samtidigt
kan bestånd av marklavar minska eller helt försvinna om skogen sluter sig för mycket. Därför
ses varken röjning eller gallring som ett hot mot
rennäringen utan snarast som en möjlighet till
större/nya betesarealer, detta trots att röj- och
gallringsrester kan hämma renens födosök några
år efter åtgärden. Ett annat skötselingrepp som
påverkar rennäringen är dikningen som var omfattande under 1960 – 1980-talet. Avvattning kan
påverka renbetet såväl positivt som negativt och
påverkar skogsrenskötseln i högre grad. Liksom
i fallet med täta unskogar påverkar dikningen
mest framkomligheten, och under lång tid.
En för rennäringen kontroversiell skogsskötselåtgärd är gödslingen. Denna skötselåtgärd
tillämpades i stor skala under 1960-talet och
är idag åter en vanlig åtgärd. Under 1960-talet
gödslade man med ammoniumnitrat som renarna i vissa fall åt ihjäl sig av, idag används dock
andra typer av gödsel. En viktig effekt av gödslet
är att marklavarna minskar helt, eller delvis på
gödslade områden till förmån för gräs och olika
bärris, alltså en försämring av betet och en långvarig sådan.
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En annan följd av det moderna skogsbruket
är utbyggnaden av skogsbilvägarna som för rennäringen har tveeggad betydelse. Vägarna ökar
visserligen tillgängligheten för renskötarna till
markerna, vilket i vissa fall kan rationalisera
skötseln av renarna. Vägutbyggnaderna innebär
dock ett bortfall av betesarealer och än värre en
fragmentering av betesmarkerna som kan leda
till ett ineffektivt betesutnyttjande. Dessutom
kan vägarna ”lura” renarna att vandra i fel riktning vilket skapar merarbete. Sammanfattningsvis kan man utan omsvep säga att skogsbruket
idag påverkar rennäringen mer än tvärtom.
Rennäringen i skogsvårdslagen – rennäringens möjlighet att påverka
I dagens skogsvårdslag återﬁnner man rennäringen, förutom som allmänt intresse i den s.k.
portalparagrafen, i paragraferna 20, 21 och 31.
Paragraferna lyder enligt följande:
”20 § Innan avverkning sker inom ett område
där renskötsel får bedrivas enligt rennäringslagen (1971:437) under hela året (renskötselns
året-runt-marker) skall berörd sameby beredas
tillfälle till samråd enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. (Beteckning – förut 19
d § - och lydelse g. Lag 1993:553).
21 § I ansökan om tillstånd enligt 16 § till
avverkning skall sökanden redovisa vad han
avser att göra för att tillgodose rennäringens
intressen.
Inom renskötselns året-runt-marker får tillstånd inte meddelas om avverkningen
1. medför sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla tillåtet renantal
påverkas, eller
2. omöjliggör sedvanlig samling och ﬂyttning
av renhjord.
När tillstånd ges skall Skogsstyrelsen besluta
om vilka hänsyn som skall tas till rennäringens
intressen, såsom i fråga om hyggets storlek och
förläggning samt tillåten avverkningsform.
Sådana villkor får dock inte avse annat än
vad som uppenbart påkallas med hänsyn till
renskötselrätten. (Beteckning – förut 19 e § och lydelse g. Lag 1993:553).
31 § Vid skötsel av skog skall i fråga om

hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar och
skogsbilvägars sträckning den anpassning ske
som uppenbart påkallas med hänsyn till rennäringen. Vid planläggning och genomförande av
åtgärderna skall eftersträvas att berörd sameby
har årlig tillgång till sammanhängande betesområden och till vegetation som behövs inom
områden för samling, ﬂyttning och rastning av
renarna".
(Beteckning förut – 21 a § - g. Lag 1993:553)
Det ﬁnns få fall där ovanstående lagrum verkligen har använts av rennäringens intressenter.
Dock har det nyligen varit en rättssak av ett
ärende som gällde utfärdade avverkningstillstånd ovan odlingsgränsen i Västerbotten. Den
berörda samebyn överklagade Skogsstyrelsens
beslut vilket ledde till att berörda skogsägare inte
ﬁck avverka. Samebyn ”förlorade” senare i länsrätten och valde inte att gå vidare.
Rennäring och skogsbruk på
den internationella arenan
Att konﬂikten mellan skogsbruk och rennäring
är en internationell fråga belystes i kölvattnet av
det s.k. Svegmålet, där privata markägare och ett
antal samebyar tvistade om sedvanerätten i området. När samebyarna i Härjedalen förlorade
tvisten om rätt till renbete på framförallt privata
marker uppdagades ett nytt påtryckningsmedel,
Forest Steward Council (FSC). FSC är ett miljöcertiﬁeringssystem enligt vilket många svenska
skogsbolag har certiﬁerat sin verksamhet. Men
även andra miljöinriktade organisationer, som
liksom FSC har punkter som garanterar urbefolkningars rättigheter, har varit aktuella. Påtryckningar direkt från kunder t.ex. i form av
brev till lokala sågverk var vanliga och sågarna
uppmanades redogöra varifrån de köpte råvaran.
Kunderna uttryckte oro för att virket de handlade med kom ifrån konﬂiktområdet i Sveg. För
att tillgodose kundernas och FSC:s krav ingick
ﬂera sågar och skogsbolag avtal med samebyarna
om att tillåta renbete på sina egna marker. Genom att åberopa de av FSC uppställda reglerna
lyckades samebyarna på detta sätt få tillgång till
betesarealer som de förlorade genom rättspro29
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cessen. Rennäring och skogsbruk är således idag
minst lika mycket en internationell fråga såsom
en lokal.
Rennäringens utveckling
under 1900-talet
Förutom framväxten av renbeteslagstiftningen
och ett modernt skogsbruk påverkades rennäringen av andra faktorer. År 1925 kom det en lag
som gav staten rätt att tvångsförﬂytta renägare,
denna möjlighet hade även funnits tidigare men
alla omﬂyttningar hade dittills ofﬁciellt skett
på frivillig väg. Med stöd av denna lag och som
en följd av gränsproblematiken mellan Sverige/
Norge/Ryssland kom ett 60-tal familjer att förﬂyttas från de norra lappmarkerna. De ﬂesta
hamnade i södra Norrbotten men ett tiotal familjer hamnade i Västerbotten och några ända
nere i Jämtland. Dessa tvångsförﬂyttningar var
en tydlig effekt av den nya ordning som infördes
med renbeteslagen från 1886. Staten hade inordnat ett kollektivt brukningsskick som samtidigt
medgav att myndigheter på administrativ väg
kunde ﬂytta lappar, oavsett härkomst, till områden där man ansåg att det fanns plats för ﬂer
renskötare.
Problemen som följde med tvångsförﬂyttningarna kan beskrivas som en kulturkrock,
som blev större desto längre söderut man hamnade. Det fanns två uppenbara skillnader mellan
de lokala lapparna och de inﬂyttade, språket och
renskötselmetod, där renskötselmetoden kanske
var det mest omvälvande. De tvångsförﬂyttade
lapparna tog med sig den extensiva skötselformen in till de områden där den intensiva skötselformen hade sina starkaste fästen med bl.a.
ökade konﬂikter med bönderna som följd. Den
uppkomna situationen renderade sedermera i
både motioner i riksdagen och en statlig utredning. Röster höjdes till och med om att den extensiva renskötseln inte var lämplig i trakter med
många nybyggen och/eller tät bebyggelse. Dessa
röster väcktes dock för sent, sett ur den intensiva
renskötselns perspektiv, då den extensiva skötseln redan hade tagit över, en strukturförändring
som tog högst ett decennium.
Störst effekter ﬁck tvångsförﬂyttningen i Väs30

terbotten där konﬂikter uppkom som faktiskt
till viss del ännu idag lever kvar, eller i vart fall
underhålls. I Västerbotten bedrevs vid tidpunkten för inﬂyttningen av Karesuandolapparna en
intensiv renskötsel, dessutom bedrev många av
dessa lappar någon form av mindre jordbruksverksamhet vid sidan om renskötseln. Varje
familj hade sina egna områden som man utnyttjade och man följde med renarna året runt.
Det mesta av renarna togs tillvara, mycket till
självhushållning, och även ﬁsket var en viktig
binäring. När nordlapparnas extensiva skötsel
infördes var det omöjligt att upprätthålla den
intensiva skötseln med konﬂikter mellan lapparna som följd. Anklagelser om renstölder och
ommärkning av renar var vanliga, och med de
friare renhjordarna ökade konﬂikterna med
bönderna om framförallt myrhöet. I en lappby
i Västerbotten blev resultatet av inﬂyttningen att
de ursprungliga lapparna blev utkonkurrerade
och kände sig förtryckta. Denna känsla av hopplöshet bottnade i att man dels kände sig dåligt
behandlade av de inﬂyttade lapparna men även
att myndigheterna, främst lantbruksnämnden,
tog inﬂyttarnas parti och med stöd av lagstiftning förklarade att ursprungslapparna inte var
att betrakta som lappar. Det sistnämnda hade sin
grund i att man bedrev jordbruk vid sidan om
renskötseln vilket inte var förenligt med renbeteslagarna, alltså ett uttryck för ”lapp skall vara
lapp politiken”. Sammanfattningsvis kan den
uppkomna situationen beskrivas som att den
enskildes rätt ﬁck ställa sig åt sidan till förmån
för renskötselns kollektiviserade rätt. vrar vallarna.
En annan stor förändring som rennäringen
genomgick under 1900-talet var mekaniseringen av driften. Bil, tåg och ﬂyg var de första
tekniska nymodigheterna som kom att nyttjas
vilket innebar att man inte längre var beroende
av att ﬂytta sig själv från A till B. Störst påverkan
på näringen ﬁck dock införandet av snöskotern i
slutet av 1960-talet och sedan införandet av terrängmotorcykeln. Dessa fordon underlättade det
tidigare mycket krävande arbetet på skidor eller
till fots, men innebar också stora kostnader. Med
införlivningen i det svenska samhället, i kom-
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Hågodalen 2006, renarna återerövrar vallarna.
bination med framväxten av den extensiva renskötseln, försvann också behovet av att ständigt
bo och leva tillsammans med renen. Idag har
renskötaren ett eller ﬂera strategiskt placerade
boenden som denne utnyttjar under olika perioder. Bilden av renskötaren på skidor utanför
sin kåta har idag ersatts av en renskötare klädd
i moderna kläder sittandes på en snöskoter eller
motorcykel på väg hem till sitt hus eller moderna
renvaktarstuga på fjället. Alltså ett yrke som alla
andra…eller?
Renbeteslagarna och svensk
samepolitik under 1900-talet
När statsmakten slutligen hade lyckats kolonisera lappmarkerna och främjat deras uppodling
stod det plötsligt klart att det inte fanns någon
parallellteori likt den Johan Graan hade lanserat
under 1600-talet, d.v.s. att lappar och nybyggare
hade så olika näringsfång att de skulle kunna

samexistera utan att konkurrera med varandra. Förutom ﬁsket hade även slåtterhöet blivit
en stor orsak till konﬂikter och då avvittringsstadgan från 1873 inte hade tillvaratagit lapparnas intressen på ett tillfredsställande sätt fanns
det ingen annan möjlighet än att lagstifta kring
lapparnas intressen. Detta behov utmynnade
i sveriges första renbeteslag ” Lag angående de
svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige”. Lagen byggde till stora delar på den internationella
överenskommelse som Sverige och Norge utarbetat tre år tidigare för att lösa frågan om lappar
som rörde sig mellan länderna med sina renar.
De enskilda rättigheter som lapparna hade
omvandlades genom lagen till kollektiva lapprivilegier som tillföll nyinrättade lappbyar. Lagen
reglerade bl.a. rätten till renbete, jakt, ﬁske och
skogsfångst men även hur skador orsakade av
renar skulle behandlas.
Lagen stadgade bland mycket annat att lap31
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parna ﬁck beta sina renar inte bara i lappmarkerna och på Jämtlands skattefjäll, utan även
på andra marker som de efter gammal sedvana
besökt. Nedanför odlingsgränsen gällde endast
betesrätten vintertid. De ﬁck även rätt att nyttja
land och vatten till uppehälle för sig och sina
renar. I lappmarkerna ﬁck lapparna hugga skog
för egen användning men utanför de för dem
avsatta områdena, men inom lappmarkerna,
endast efter utsyning av kronobetjänte. Utanför
lappmarkerna ﬁck endast torrträd, vindfällen,
enbuskar och lövträd huggas. På kronomark
ﬁck man använda skogen utan ersättning och på
enskild mark mot ersättning för lövträden. Det
virke som nyttjades av lapparna till kåtor eller
stängsel ﬁck inte röras.
Politiken kring de första
renbeteslagarna
Den svenska samepolitiken under sista delen
av 1800-talet påverkades i hög grad av den lag,
”Förordning rörande de lappar, som med renar
ﬂytta emellan de förenade konungarikena Sverige
och Norge”,
som stiftades 1883 . Lagen, eller förordningen,
var en ersättning för lappkodicillen från 1751.
Enskilda paragrafer, lagens struktur, samt motiveringar hämtades från denna förordning när
1886 års lag konstruerades. I förarbetet till 1886
års lag hänvisades till stadgandena i den internationella lagen. Förordningen från 1883 innebar
bl.a. att det samepolitiska området avgränsades
och preciserades. Titeln ändrades från att avse
lapparna i de bägge länderna till den mer deﬁnierade gruppen ” ...lappar, som med renar ﬂytta
emellan...” . Förordningen avsågs därmed endast
gälla renskötande nomadiserande lappar. I förarbetena diskuterades rätten att äga och sköta
renar och om detta var en rättighet endast förbehållen lapparna eller om det skulle vara en näring öppen för alla. Det svenska förslaget var att
rätten för bofasta att äga renar skulle begränsas
medan det norska framförde att om det i framtiden visade sig lönsamt för bofasta att uppföda
renar var detta säkerligen samhällsekonomiskt
fördelaktigt. De svenska argumenten var att renskötsel var lapparnas enda näringsfång och att
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rätten till renskötsel skulle förbehållas dem. Om
även bofasta ﬁck utöva näringen skulle det vara
ett allvarligt intrång i lapparnas näringsutövande och på sikt hota deras existens. Bofasta skulle
kunna äga renar men skötseln skulle i så fall
överlämnas till lapparna. Vem som skulle anses
vara lapp avgjordes av hurvida man ”gick i vall
med sina renar”. Enligt svensk tolkning skulle
förordningen reglera förhållandet mellan de renskötande lapparna och de som var bofasta och
bedrev jordbruk. De rättigheter som tillskrevs
de nomadiserande lapparna skulle inte gälla för
de bofasta renägarna vars renar endast följde
med nomaderna under vintern. De två viktiga
utgångspunkterna var således att renskötseln
framförallt var viktigt i egenskap av näring för
lapparna och att till lapp räknades den som vallade sina renar.
Argument för och mot den
första renbeteslagen
Det var situationen mellan nybyggare och nomadiserande renskötare som drev fram en lagstiftning. Motsättningarna mellan den jordbrukande befolkningen och den renskötande ökade.
I förarbetet till lagen som då benämndes, förslag
till förordning angående de svenska Lapparne
och de bofaste i Sverige samt till förordning angående renmärke, skrivs det att:
” Hvad som i första rummet framkallat behofvet af föreliggande lagförslag är på ena sidan
de bofaste jordegarnes eller böndernas klagomål
öfver renegarnes alltjemt ökade intrång på deras egor och öfver bristande vård om renarne,
emot hvilket bonden i nu gällande lagstiftning
icke ﬁnner något skydd, och på andra sidan renegarnes klagomål öfver, att de hafva för litet
utrymme, och öfver, att jordegarne söker freda
sina egor.” Landshövdingen i Norrbotten skrev i
sitt yttrande att: ”Obestridt är ju, att Lapparne
varit de förste, som gjort sig till nytta Sveriges
lappmarker. Nekas kan ej heller att de blivit undanträngda av odlingen....” .
Det var allmänt vedertaget att lapparna hade
blivit förfördelade vid avvittringen men de enskilda jordbrukarna hade tilldelats mark i god
tro. Frågan om lapparnas sedvanerätt skulle ges
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företräde framför de enskilda markägarnas äganderätt var central i förarbetena. Fyra av HD:s sju
justitieråd ansåg att en sådan tolkning saknade
rättslig grund. I förarbetet sammanfattades och
kommenterades KB:s och HD:s yttranden av
departementschefen för justitiedepartementet. I
sin framställning uttryckte han att:
” Mot förslaget till förordning angående de
svenska Lapparne och de bofasta i Sverige har
af fyra af Högsta Domstolens ledamöter blifvit
anmärkt, att den sedvana Lapparne haft att
under vissa tider af året med sina renhjordar
genomströfva det nedre odlade landet samt der
beta renarne, jaga, ﬁska och taga nödigt virke
icke borde upphöjas till en genom lag stadgad
rättighet, hvarigenom den bofasta befolkningens i dessa trakter egande- och besittningsrätt
till jorden skulle i hög grad kränkas.”
Mot detta ställningstagande anförde departementschefen det faktum att lapparna ”från
uråldriga tider” hade företagit dessa ﬂyttningar
och att det aldrig hade förekommit några klagomål från befolkningen i kustlandet. Inte heller de
nybyggare som bosatt sig i området hade, med
några få undantag, beklagat sig över dessa vinterﬂyttar. De klagomål som fanns gällde nästan
uteslutande skador som renarna orsakat under
vår och sommartid samt skador på höstackar
och svårigheten att få ersättning för dessa skador.
” Vid angifna förhållande och då Lapparne
städse ansett ﬂyttningen vintertiden såsom en
rättighet, hvilken af ålder tillkommit dem, synes man med fullt skäl berättigad antaga, det
Lapparnes ﬂyttning under vintern å de trakter,
som de af gammal sedvana hittills hafva besökt,
måste vara icke blott ett af den bofasta befolkningen tåldt intrång utan en verklig rätt, äfven
om något uttryckligt lagstadgande till stöd för
denna rätt hittills icke förefunnits. ”.
Vidare konstaterades att lapparnas sedvanor
uppfyllde de i jordabalken uppställda villkoren
för att en rättighet skulle kunna grundas på
urminnes hävd. Rätten till vinterbete utanför
lappmarkerna ansågs vara fullt jämförlig med
den betesrätt, som enligt lag tillkommer en by
inom en annan bys område. En av ledamöterna i

HD uttalade i sitt yttrande att de nomadiserande
lapparna obönhörligen var på väg mot utdöende
och undergång om de inte övergick till jordbruk
och fast boende. Detta ansågs av många vara
en allmän lag och dessa idéer innefattade en
uppfattning om att kulturer som ville överleva
tvunget måste följa ett visst utvecklingsmönster,
från jägare/samlare via nomader till det högsta
stadiet av civilisation, nämligen jordbruket. Departementschefen ansåg att mot detta uttalande
kunde anföras att ”...i norra delarne af vårt land
ﬁnnas vidsträckta fjelltrakter, så beskaffade, att
endast genom lapparne och deras renar utkomst
åt menniskor der kan skapas.” Ur rättslig synpunkt ansåg han att ﬂyttningsrätten var väl underbyggd. Lagförslaget ansågs även preciserade
denna rätt tillräckligt väl för att alla eventuella
tvister utan svårigheter skulle kunna avgöras enligt lagen. ”Någon svårighet bör nemligen icke
kunna uppstå att afgöra, hurvida Lapparne efter
gammal sedvana hittills hafva besökt en trakt eller
icke.” I ljuset av tvåtusentalets rättsfall var detta
måhända ett felaktigt antagande.
Två av HD ledamöter hade framfört att vinterbetet med tillhörande rättigheter utgjorde en
avsevärd belastning för jordbrukare och trävaruindustri. Denna åsikt delades inte av departementschefen som hade mycket svårt att se hur
renarnas bete kunde vara en belastning. Han
ansåg det vara bevisat att lapparnas skogfångst
inte var av sådan omfattning att det påverkade
någon negativt och att ledamöternas uttalande
var grundlösa.
Legitimering av särlagstiftningen
Det främsta syftet med den första rennäringslagen var att på ett enhetligt sätt deﬁniera förhållandena mellan svenskar och lappar. Rennäringen sågs som en problemfylld näring som
påverkades av den ökade uppodlingen och
bebyggelsen. Lapparnas ﬂyttningsvägar hade i
många fall stängts av odlingar och de hade tvingats lämna sina gamla visten. Genom att reglera
renskötseln och renbetet ansågs ytterligare problem kunna undvikas.
Kritikerna såg lagen som ett försök att skapa
en lagstiftning som gynnade lapparna på den
33
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bofasta befolkningens bekostnad. Lagen skulle
kränka den privata äganderätten och förhindra
civilisationens utbredning. För att kunna motivera lagstiftningen måste dess legitimitet kunna
försvaras. Det fanns olika föreställningar kring
detta och lapparna beskrevs i politiken som:
1) En yrkesgrupp. Lagens syfte ansågs vara
att skapa möjligheter för de olika näringarna att samexistera.
2) En folkstam eller en ras. Man ansåg att
lagen behövdes för att skydda denna folkstam och dess enda möjlighet till överlevnad, rennäringen.
3) Ett nomadfolk. Folkets sedvanor gav
dem rätt att utöva sitt näringsfång och rätt
till de markområden som berördes av det.
Lagen skulle stadga kring dessa rättigheter.

Dessa tre sätt att se på lapparna kunde var för
sig motivera en särlagstiftning men det var nummer tre som kom att bli det dominerande.
Den nomadiserande
renskötseln blir norm
Det ansågs att en god renskötare var nomadiserande, ”går vall med sina renar”, och inrättade
sitt liv efter renens natur och följde renen i dess
ﬂyttningar. Problemet ansågs vara att det alltid
förekom intressemotsättningar mellan en nomadiserande och en bofast befolkning. Det var
därför av yttersta vikt att studera renens natur
för att utröna hur den bästa och mest konﬂiktfria renskötseln skulle se ut. Det som stod helt
klart var att skogslapparna, som ofta var nybyggare och bedrev en kombination av renskötsel
och jordbruk, utgjorde ett problem. De bedrev
sin renskötsel i anslutning till jordbruksmarkerna och de som själva hade jordbruk hade sämre
vård om sina renar. Det ansågs vara önskvärt att
skogslapparna skulle tvingas ”tillbaka” till det
nomadiserande livet eller i annat fall bli bofasta
utan renskötselrätt. Många ansåg att utvecklingen även utan regleringar skulle medföra att
denna typ av blandad livsföring försvann. Inom
några tiotals år skulle alla skogslappar ha övergett kombinationsbruket, eftersom det var för
betungande, och istället ägna sig åt jordbruk på
34

heltid. Fjällapparnas eller helnomadernas livsföring blev normen för vad som ansågs utmärka
en lapp. Det var allmänt vedertaget att när man
beskrev andra grupper av lappar gjorde man
det med fjällapparna som utgångspunkt exv.
beskrevs sjölappar som ”f.d. fjällappar som antagit norrmännens levnadssätt” eller bygdelappar
som ”utarmade fjällappar som när renarna tagit
slut, sökte sitt uppehälle som ﬁskare vid havet".
Fjällapparna ansågs vara bättre på renskötsel
och det var de som skulle kunna bidraga med
en ordnad renskötsel i framtiden. Genom detta
synsätt sattes den nomadiserande livsföringen i
första rummet och skyddet för hela rennäringen,
eller hela den samiska befolkningsgruppen, lades
åt sidan. Ville man som same ta del av särlagstiftningen var man tvungen att uppfylla villkoren
för att klassas som lapp.
Lapparna ges kollektiva rättigheter
När nu nomadkulturen utgjorde utgångspunkten för lagstiftningen blev även synen på rättigheter inpassade i denna form. Det ansågs att i en
nomadkultur fanns det inga enskilda rättigheter
till mark. Individens rättigheter tillgodosågs genom samfällighetens. Staten fann här ett argument för att inte erkänna lapparnas enskilda rätt
till viss mark. Dessutom ansågs det att där sådana rättigheter erkänts hade rennäringen blivit
svagare med ett mindre antal renar än vad betet
skulle kunna föda. Renbetesmarkerna gjordes
därför kollektiva och som en följd av detta blev
även de till renskötseln knutna rättigheterna
kollektiva. Detta kan sägas vara en förlängning
av den process som startade under 1600-talet genom den kollektiva beskattningen.
Var varje enskild lapp ﬁck uppehålla sig med
sina renar bestämdes av vilken lappby han tillhörde som i sin tur bestämdes av födelseort.
Även vissa skyldigheter blev kollektiva som t.ex.
ersättningen för de skador som skulle betalas av
alla lappar som hade sina renar inom området,
om inte den lapp som ägde renarna kunde utpekas. Med den nomadiserande renskötseln som
riktmärke försvann de enskilda rättigheterna
och samtidigt kunde all annan samisk markanvändning som t.ex. odling förbjudas då marken
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endast skulle användas till renbete.
Assimilering och segregering
I diskussionerna fördes det fram tankar om det
överhuvudtaget var möjligt för lapparna att bli
bofasta och anamma en civiliserad kultur. Lagstiftningen sågs av vissa som ett fredsfördrag
mellan två kulturer som stod mot varandra i en
kulturkamp. Lapparna ansågs utgöra ett hinder
för civilisationens framskridande och denna åsikt
vädrades även i utlåtandet från HD angående
1886 års renbeteslag. Om lapparnas rättigheter
skulle upphöjas till lag skulle detta innebära ett
hot mot utvecklingen av Sverige. För att reglera
kontakterna mellan nomader och bofasta borde
lapparna ges särskilda områden som de ﬁck hålla
sig inom. På det sättet skulle resten av landet hållas öppet för en kultur i utveckling. Dessa ”lappreservat” avfärdades dock av regeringen som
ansåg att det skulle bli för dyrt att lösa in mark
från enskilda. Dessutom skulle en sådan deﬁnitiv
områdesgräns vara i vägen för odlingens framåtskridande i de områden som lapparna endast
använde på vintern.
Andra röster förde fram tankarna på att lapparna borde anpassa sig till omständigheterna
och bli bofasta jordbrukare. Om inte skulle den
lappska folkstammen gå under. Det var därför
viktigt att tillgodose lapparna med möjligheter
för att övergå till detta högre kulturstadium. Ett
nybyggarliv ansågs inte alls vara främmande för
lapparna utan det var tvärtom vad de själva önskade. Det gällde för kronan att se vad som kunde
göras för att hjälpa dem tills en del av lapparna
blivit bofasta och den andra delen dött ut. En
särlagstiftning ansågs onödig utan staten borde
i stället aktivt underlätta assimileringen. I detta
resonemang fanns även tankar om att lapparna
själva måste få bestämma över sin framtid och
ha ett fritt val. Det fria valet ansågs dock stå mellan civilisation (bofast jordbruk utan renar) och
nomadliv. Även i dessa sammanhang utgick man
från att den nomadiserande renskötseln som det
enda som karaktäriserade en lapp. Samer som
stod utanför renskötseln diskuterades inte och
behandlades som redan assimilerade i den svenska kulturen. Bofasta samer blev med andr5a ord

svenskar.
Politiken som sedan fördes innebar att den
samiska folkgruppen både assimilerades och
segregerades. De renskötande nomadiserande
lapparna skulle hållas kvar i sin livsstil och särbehandlas genom lagstiftningen. En god renskötsel var tvungen att utföras av ett ociviliserat folk
som inte hade fått smak för det bekväma bofasta
livet. De samer som inte var nomadiserande renskötare skulle så snabbt som möjligt införlivas i
den svenska kulturen. De skulle förhindras att
åtnjuta några särrättigheter genom att påstå sig
vara lappar. Denna politik krävde att man accepterade två föreställningar som stod mot varandra. Samer som inte ägde renar kunde assimileras då de liknade svenskar, men med ”riktiga”
lappar, d.v.s. nomadiserande renskötare, var det
nästan omöjligt och kanske inte heller önskvärt,
att införliva i den svenska civilisationen.
Samepolitikens grundläggande
föreställningar
En sammanfattning av de grundläggande tankarna som kommer till uttryck i de tidigaste
renbeteslagarna är på sin plats. Det var inte
någon medveten politisk strategi som gav lagstiftningen dess särdrag. Politiken växte fram
ur vissa antaganden om samerna och deras
förhållanden till det ”svenska” samhället och ur
en uppfattning om att detta förhållande måste
regleras. Idéer som byggde på dåtidens populära
läror om olika kulturers över- eller underlägsenhet, kulturhierarki, medförde en utpräglad
förmyndarpolitik som stängde ute samerna från
den politiska arenan. Under tiden fram till 1928
års renbeteslag utvecklades dessa idéer och det
välkända synsättet att ”lapp- skall- vara- lapp”
ﬁck ett allmänt godkännande. Att en särlagstiftning knöts till rennäringen och att dess utövare
gavs särskilda privilegier gentemot resten av befolkningen, legitimerades av den uppfattningen
att lapparna (deﬁnierade i lagen) som grupp
var kulturellt underlägsna den svenska, bofasta,
jordbrukskulturen. Men lagstiftningens mål var
inte att tillförsäkra samerna deras rättmätiga rättigheter utan att reglera det problem som rennäringen utgjorde för den bofasta befolkningen.
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Framtiden ﬁnns i skogen
Ett klokt sätt att minska halterna av växthusgaser i atmosfären är
att bruka skogen och tillverka produkter som kan ersätta olja och
betong. Mer biobränsle och mer trävaror ligger i linje med den omställning till hållbart tillverkade produkter som är ett måste för att
bemästra vad mänskligheten ställt till med i jordens klimat.
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Genom att uppfattningen etableras att en riktig
lapp bedriver renskötsel i områden som inte är
aktuella för odling underlättades detta. Normen
för vad som deﬁnierade någon som lapp sattes
till: en renskötande, nomadiserande, manlig,
fjällapp. Den särlagstiftning som utifrån dessa
antaganden utformades, utelämnade därför alla
andra varianter av samisk livsföring och kultur.
De svårhanterliga skogslapparna upphörde därmed att existera i samepolitiken, då de ansågs
vara svenskar. De grupper som varken levde som
lappar eller svenskar utan i olika mellanformer
ansågs ha en degenererad livsföring. De borde
tvingas att välja antingen det ena eller andra, eftersom mellanformerna varken gav en god renskötsel eller en bofast kultur. Kvinnorna lämnades helt utanför och deras rättigheter blev därför
beroende av männens ställning.
Samernas rätt blev lapprivilegier
När lagen infördes innebar det att lapparnas sedvanerätt blev en lagstadgad rättighet Den deﬁnition av lapp som etablerades i renbeteslagstiftningen medförde att de rättigheter som samerna
kunde åberopa som ursprungsbefolkning försvann. Om renskötseln skulle försvinna, vilket
många ansåg vara ödesbestämt, upphörde även
anledningen till att behålla särlagstiftningen.
Samerna skulle då deﬁnitivt ha assimilerats och
blivit fullvärdiga medborgare, svenskar. Samer
som folkgrupp gavs inga speciella rättigheter
och även om den historiska sedvanerätten ansågs okränkbar omvandlades den genom lagen
till ”lapprivilegier”. De icke renskötande samerna
omfattades, efter införandet av lagarna, endast
av samepolitiken i egenskap av en grupp som
ansågs vara i behov av fattigvård.
I den statliga enmansutredningen SOU
1922:10 drogs slutsatserna att de två första renbeteslagarna saknade regler för de icke renskötande samerna, men att dessa inte kunde anses
vara rättslösa då man i deras fall måste tillämpa
äldre rätt och analogier från renbeteslagarna. Lagarna hade inte avsett att skapa nya rättsförhållanden utan att sammanfatta vad som tidigare
gällt. Fyra grupper av samer deﬁnierades i utredningen: Skogssamer som hela året uppehöll

sig i skogslandet, Fjällsamer som ﬂyttade med
renarna till fjällen på somrarna, Fiskesamer som
brukade vissa träsk och livnärde sig på detta och
till sist Nybyggarsamerna som odlade samma
marker år efter år. De grupper som ägnade sig år
jakt och ﬁske ansågs ha samma rättigheter som
de renskötande samerna på kronomark men
inga rättigheter på enskild mark eftersom dessa
var knutna till renbetesrätten. Utredningen förde även fram åsikten att det inte var fjällrenskötseln som var den ursprungliga renskötselformen
utan, skogsrenskötseln. Utredningens slutsatser
lämnade dock inga synliga spår i lagstiftningen.
1898 års renbeteslag
Inga större förändringar infördes i denna lag
jämfört den tidigare. En viktig skillnad var dock
att det reglerades att endast lappar ﬁck äga renar.
Tidigare var det endast skötseln som hade varit
förbehållen lapparna. Bakgrunden till ändringen var att det ansågs orättvist att de jordbrukare
som ägde renar kunde dra fördel av andra jordbrukares marker genom lapparnas renbetesrätt.
Det fanns även åsikter om att renantalen var för
höga och att detta i första hand berodde på den
ökande mängden skötesrenar. Det ansågs även
att lapparna hade sämre hand om de renar som
de inte själva ägde vilket orsakade problem. Bofasta i Norrbottens lappmarker undantogs från
bestämmelserna med villkoret att deras renar
skulle skötas av lappar som uteslutande ägnade
sig åt renskötsel.
1895 års lappkommitté
Det ﬂesta principiellt viktiga beslut som fattats
av regeringen i rennäringsfrågor har sin grund
i någon form av förberedande kommittéarbete. Fram till idag har ett femtiotal kommittéer
som behandlat samer och renskötsel varit verksamma. En sådan kommitté tillsattes 1895 med
syfte att föreslå förbättringar i rennäringslagen.
I kommitténs protokoll beskrevs bl.a. hur den
lappska folkstammens natur och deras brist på
konsekvenstänkande medförde att de inte kunde
ha tillräcklig vård om sina renar för att förhindra
skador. Lösningen på problemen ansågs vara att
samerna hölls kvar vid nomadlivet och att ren37
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skötseln noga reglerades. De ansåg även att det
var av yttersta vikt att de privilegier i form av jakt
och ﬁske som stadgades i renbeteslagen blev reserverade för de renskötande lapparna.
1917 års lag om ändringar i
1898 års renbeteslag
Reglerna i 1898 års lag skapade oro och det blev
plötsligt ännu viktigare att räknas som lapp.
Fortfarande ﬁck den som räknades som lapp äga
renar även om man var bofast. Föreställningarna
om vad som deﬁnierade en lapp hade påverkat
lagstiftningens utseende men var ännu inte preciserad i lag. Det medförde att många samer
som inte ansågs uppfylla deﬁnitionen för lapp
trots allt kunde utnyttja lapprivilegierna. Det
ansågs att detta var till skada inte bara för den
övriga bofasta befolkningen utan även för den
nomadiserande renskötseln. Ett av lagstiftningens syften var att skapa en näring för lapparna
där de kunde hitta sin försörjning utan att belasta samhället genom exv. fattigvård.
Att lappar bosatte sig ansågs vara både en följd
av fattigdom och en orsak till den. Genom att
förmå dem att återgå till den nomadiserande
livsföringen skulle den negativa trenden kunna
vändas. Det faktum att det fanns samer som inte
var nomadiserande var ett problem för lagstiftarna och deras normerade syn på samerna. Det
tvingade fram en klar och uttalad deﬁnition av
vem som skulle anses vara lapp och därmed berättigad till privilegierna i renbeteslagen. Genom
lagen ” angående ändring i vissa delar av lagen
den 1 juli 1898 om de svenske lapparnes rätt till
renbete i Sverige” får begreppet lapp sin uttalade
innebörd. I den paragraf som syftade till att reglera vem som har rätt att hålla ett obegränsat antal renar i Norrbotten skrivs:
”När i 35, 36 och 37 §§ talas om rätt för lapp
att hava renar under annans vård förstås med
lapp den, vars fader i någon mån är av lappsk
härstammning, dock endast såvitt antingen fadern eller dennes fader drivit renskötsel såsom
stadigvarande yrke utan att samtidigt bruka
hemman eller nybygge eller biträda vid bruket
av sådan fastighet. I fråga om dem, som är av
oäkta börd, skola moderns i stället för faderns
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härstammning och yrke komma i beaktande.
Kvinna, som är eller varit gift med den, som
skall räknas för lapp, varde såsom lapp ansedd.”
Dessa formuleringar återﬁnns i 1919 års
svensk-norska konvention som ersatte förordningen från 1883. Där preciseras lappbegreppet
ytterligare:
”Rättighet att i enlighet med denna konvention låta svenska renar beta i Norge tillkommer
allenast nomadiserande lapp. Såsom nomadiserande lapp anses allenast person av lapsk härkomst, som på stadigvarande sätt personligen
följer och bevakar sina renar och icke samtidigt
brukar hemman eller nybyggen eller biträder
vid bruket av sådan fastighet”.
Debatt kring 1917 års lag
I propositionen till 1917 års lag framgår det att
den enda samiska bosättning som skulle kunna
accepteras av lagen förutsatte att bosättarna
övergav renskötseln. Nybyggen skulle av dessa
kunna tillåtas om de inte på något vis störde rennäringen. För de som fortfarande var sysselsatta
inom rennäringen fanns det ingen anledning för
staten att upplåta mark till bosättning. Erfarenheten ansågs visa att bosättning i kombination
med renskötsel innebar att skötseln urartade.
Dessutom utvecklade lapparna sina ”bästa egenskaper” om de levde som nomader. I propositionen förs en politik som strävar mot ett förbud
mot bofasthet i samband med rennäring. Det
var dock inte möjligt att införa ett sådant förbud
då allt för många samer och då särskilt skogssamer skulle slås ut. I propositionen framfördes
den åsikten att lapparnas rätt att nyttja land och
vatten inte innebar någon rätt att uppföra byggnader på kronomark eller att ta virke till sådana
byggen. En paragraf om att i stället reglera bosättningen så att det endast var tillåtet för renskötare att bo i kåta fanns även med i lagförslaget.
Det ﬁck stark kritik i en motion där det ansågs
att förslaget skulle tvinga lapparna tillbaka 100
år i utveckling och att det förövrigt gick utmärkt
att kombinera renskötseln med jordbruk. Det
senare var en bra stödnäring under tider med
svåra förhållanden. Motionärerna förespråkade
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den norska modellen där samerna hjälptes att
anpassa sig till de nya kulturförhållandena. En
annan motionär ansåg att lagen inte kunde antas
då lapparna inte hade getts tillfälla att yttra sig
i en fråga som rörde grunden för deras kultur.
Han ansåg att lapparna borde börja betraktas
som experter i lappfrågor och få företräde framför svenskar. Ett samiskt landsmöte i Östersund
föreslogs. Motionen bemöttes av lagutskottet
som konstaterade att lapparna som grupp var
för heterogena för att kunna komma till någon
gemensam ståndpunkt vid ett landsmöte. Att
dessutom lägga mötet i Östersund skulle medföra att samerna/lapparna norrifrån ”som dock äro
de verkliga lapparna” skulle bli underrepresenterade och de samer som redan var långt från nomadlivet skulle dominera. Utskottet föreslår att
mötet i sådana fall borde hållas på Kebnekajse.
Lagen antogs inte i sin helhet då riksdagen ansåg att vissa delar krävde vidare utredning andra
delar utgick. Riksdagen ansåg även att samerna
själva borde få yttra sig i frågorna.
Lapparnas landsmöte 1918, det
första samiska landsmötet
Trots lagutskottets fräna inställning tog riksdagen beslut om att stadsbidrag skulle utgå
till ett samlat möte där samerna skulle beredas
tillfälle att diskutera de frågor som rörde dem.
Mötet hölls i Östersund och i protokollets förord beskrivs hur lappfolket önskar att genom en
kulturkamp höja sin sociala status, och som en
reaktion på den ”storbarnsställning” som samhället tillskrivit dem öka sitt självansvar. Protokollet ansågs visa lapparnas egen uppfattning
om sin ställning i samhället. I inbjudan nämns
särskilt de tre frågorna bosättningen, renbeteslagen och skolfrågan, och det gemensamma målet
anges vara att skapa en organisation som inkluderade alla lappar. Två föredrag hölls, det ena av
Torkel Tomasson som talade om ”Lapplagen och
dess behandling vid föregående års riksdag” och
det andra av Gustaf Park som talade om ” Samefolkets skolfråga”. Tomasson redogjorde för de
åskådningar som staten hade i samefrågan bl.a.
att lapparnas omaklighet och ovilja var det som
orsakade oordningen i renskötseln i Västerbot-

ten, att lapparna blev förvekligade i fasta skolor,
att lapparna var biologiskt danade endast för
renskötsel och att nomadrenskötseln var den
enda goda formen av renskötsel. Han anförde
vidare att: ”För att upprätthålla friden mellan
odlaren och nomaden har lagstiftarna försökt
att ﬁxera reglerna för en rationell och kvalitativ
renskötsel. Emellertid sammanfaller odlarens
och lagstiftarens uppfattning härom föga med
nomadens, för vilken renen är normgivande.”.
Angående frågan om bosättningar var hans
ståndpunkt att odling och renskötsel bedrevs
sida vid sida på samma marker och att odlingen
naturligtvis påverkade de ”lappska förhållandena”. I mötet mellan dessa två kulturer hade en
övergång skett till den förhärskande odlingen
som ”av allt att döma har framtiden i sin hand.”
Om renkulturen hade varit den mest ekonomiska
av de två hade övergången i stället varit omvänd
och ”människorna på Skandinavien hade vid det
här laget varit nomader eller med ett ord lappar.”
Han ansåg att det knappast var något man kunde göra åt denna kamp mellan kulturerna, och
att det därför är naturligt att lapparna ”medvetet
eller omedvetet kommer att tänka på och utnyttja
ekonomiska resurser eller utvägar, som faller under begreppet bosättning”. Statliga lagstiftare och
utredare ansåg att denna syn på problemet var
negativ och strävade även efter detta för en klar
gränsdragning mellan nomader och bofasta.
Lappskolan, lapp skall vara lapp
Ända sedan första hälften av 1600-talet hade det
funnits särskilda skolor för samer. Den Skytteanska skolan startades 1632 i Lycksele efter att riksrådet Johan Skytte (därav namnet) samlat in och
donerat de nödvändiga medlen. Under första
hälften av 1700-talet inrättades internatskolor
i lappmarkernas huvudorter som utbildade ett
fåtal studenter i hopp om att dessa skulle sprida
kristendomen. Denna undervisning övergick sedan till katekesundervisning. I Karesuando och
Jukkasjärvi infördes 1895 en ny skolform som
innebar tioveckors vinterkurser. De blev urformen för de fasta nomadskolorna. Vid 1900-talets
början fanns det olika former av undervisning
för samer, lappfolkskolor, vinterkurser, allmänna
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folkskolor och Svenska missionssällskapets skolor. De sistnämnda var vanliga folkskolor med
intilliggande barnhem.
Den samepolitik som fördes under tiden kring
sekelskiftet genomsyrade även utbildningsväsendet. Biskop Olof Bergquist i Luleå stift skrev 1904
i sitt första herdabrev angående samernas bildning ”Att driva upp deras bokliga undervisning till
det mått som i de fasta folkskolorna meddelas, vore
att påskynda stammens utdöende såsom nomader
och nyttiga samhällsmedlemmar”. Kyrkoherden i
Karesuando, Vitalis Karnell, uttalande i en tidskrift 1905 ”Gynna gärna lapparna på alla sätt,
gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade
människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett
läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli
till välsignelse. Lapp skall vara lapp.” Uttalandet
anses ha gett upphov till det välanvända begreppet ”- lapp skall vara lapp”.
Karnell skrev 1907 ett förslag till skolreform
till domkapitlet i Luleå där han påpekade att
lappfolkskolorna skapade lust till bekvämlighet
hos lapparna och att en folkskoleutbildning var
bortkastade pengar då de ändå inte behövde
den. Hans förslag ledde till att Kungl. Maj:t gav
domkapitlet i uppdrag att utreda frågan. Berquist blev utredare och tog Karnell och folkskoleinspektör Österberg till hjälp. Utredningen
lades fram 1910. Redan 1908 hade en motion
tagits upp i riksdagen som anförde att de fasta
lappskolorna hade drivit barnen från nomadlivet genom att de ﬁck smak på bekvämligheter.
Resultatet var att nomadfolkets motståndskraft
minskat och att de därför minskade i antal. Lösningen ansågs vara vandringslärare som skulle
dela nomadernas liv och ge ungdomarna ett lagom mått av kunskap. För de bofasta lappbarnen var lappbarnhemmen och de fasta skolorna
däremot ”ovärderliga kulturhärdar i ödemarken”.
Efter att Bergquist förslag hade gått på remissrunda presenterades 1913 en proposition. Den
låg i linje med principen om att lapp skall vara
lapp. Dess programförklaring löd ”Vi önska att
den ras, vilken ensam är i stånd att utnyttja våra
öde fjällvidder, skall bibehållas vid det levnadssätt, som den ärvt från sina fäder och för vilket
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den till sin natur är anpassad, men vi önska tillika, att den ej därigenom skall avstängas från
den grundläggande undervisningen, som man
vill låta varje medborgare i vårt land åtnjuta.”
Riksdagen godkände propositionen samma år.
De tidigare skolformerna skulle ersättas med en
nomadskola där läraren följde eleverna under tre
år. Undervisningen skulle bedrivas 28 veckor per
år, fyra timmar om dagen i tält- eller torvkåtor.
Dessa skolor kallades för katekesskolor, senare
vandrande nomadskolor och slutligen visteskolor. Skolgången skulle avslutas med vinterkurser i fasta lappskolor under tre månader per år,
tre år i rad. Kurserna ansågs vara så korta att de
inte skulle bidra till att dra barnen från nomadlivet. De fasta skolorna kallades lappfolkskolor,
senare fasta nomadskolor och slutligen byskolor. Bofasta samers barn skulle gå i vanlig folkskola. Skogssamer som nomadiserade i hög grad
skulle skicka barnen till nomadskolan medan de
som var mestadels bofasta skulle skicka dem till
folkskolan. I denna fråga togs ingen hänsyn till
härkomst eller näring utan endast livsformen.
Propositionen kritiserades hårt på samernas
landsmöte 1918 men utan resultat. Många samer
vägrade att sända sina barn till de undermåliga
skolorna. I Västerbotten var motståndet störst,
men längst uppe i norr fungerade systemet som
det var tänkt. Under 1920-talet överfördes mer
och mer undervisning till fasta vinterskolor.
Under 1930-talet genomfördes ett reformarbete
som utraderade stödet för nomadskolan. Riksdagen anslog 1940 pengar till ordentliga skolbyggen och arbetet med att förbättra nomadskolan fortsatte genom nomadskoleinspektör Israel
Ruongs arbete.
Lappväsendet
Den statliga myndighet som inrättades för att
övervaka och reglera renskötseln ﬁck namnet Lappväsendet. Lagarnas tillämpning skulle
kontrolleras av en tillsyningsman som ﬁck titeln lappfogde. Han hade till sin hjälp särskilda
lapptillsyningsmän. De rekryterades bland den
svenska befolkningen och var vanligen bönder
eller före detta fjärdingsmän. De hade till uppgift att följa lapparna och övervaka renskötseln.
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Inom varje lappby valdes en ordningsman som
sedan godkändes och utnämndes av KB. De var
ställda under fogdarna och tillsyningsmännen
och staten hade därmed en direkt kanal in i lappbyn. Fogdarna handlade frågor rörande jakt- och
ﬁskerätt och tvister mellan lappar och nybyggare. Även tvister mellan enskilda lappar gjordes
upp inför fogden. Frågor rörande lappbyarna
behandlades på s.k. lappfogdesammanträden.
En annan uppgift var att rapportera vilka barn
som skulle gå i nomadskolan. Lappväsendet ﬁck
mycket hård kritik från samerna och det var en
av kärnfrågorna under 1918 års landsmöte.
1919 års lappkommitté
Under den nya liberala regeringen tillsattes 1919
en ny lappkommitté. Regeringen hörsammade
kraven på samisk representation. Två samer ingick i gruppen från start men efter ett förslag
från Carl Lindhagen, ett mycket aktivt statsråd
som värnade om samefrågor, utökades antalet
till fem. Kommitténs direktiv var bl.a. att pröva:
1) Åtgärder för att förbättra och trygga tillvaron för de nomadiserande lapparna och
främja renskötselns utveckling.
2) Om det var lämpligt att kombinera jordbruk och renskötsel.
3. lapparnas rätt att bosätta sig.
4. rätten att inneha renar.
5. möjligheten för de lappar som även bedrev
jordbruk eller andra yrken att få en bättre
utkomst.
Lappkommittén arbetade fram förslag till
förbättringar i fattigvården för lappar. Förslaget ledde till ett beslut i riksdagen 1927. De lade
även fram förslag till en ny lag för fjällrenskötsel
och en för skogsrenskötsel. Förslaget omarbetades till en proposition av socialdepartementet
men underkändes av lagrådet av lagtekniska
skäl. Med det beslutet lades kommittén ned och
samernas representation försvann.
1928 års renbeteslag
Med införandet av denna lag blev den politik
som redan gjorde klar åtskillnad mellan renskötande och icke renskötande lappar stadgad i lag
. Lagen undvek att stadga kring vem som skulle

räknas som lapp och därmed omfattas av lapprivilegierna, istället stadgades vem som hade renskötselrätt och vem som inte hade det. De samer
vars familjer inte hade ägnat sig åt renskötsel
som stadigvarande yrke på två generationer utestängdes från renskötseln och förlorade rätten
till privilegierna för alltid. De förlorade även sin
samiska identitet då det uttryckligen stadgades
i lagen att: ”Med lapp avses i denna lag en var,
som enligt vad nu sagts äger rätten till renskötsel.” Den enda möjligheten att komma in i renskötseln igen var genom giftermål med någon
som hade rätten, men detta gällde bara om en
kvinna gifte sig med en renskötande man. Om
en kvinna med renskötselrätt gifte sig med en
man utan rätt förlorade hon sin rätt.
Den kostsamma mellankategorin
Det uppdrag som gavs till lappkommittén 1919
visar på att den etablerade bilden av samerna
som grupp höll på att krackelera. Det gick inte
längre att vifta undan det faktum att samerna
utgjorde en heterogen grupp som inte kunde inordnas i två fack som nomadiserande lappar eller bofasta svenskar. Samtidigt var inställningen
att verkligheten skapar problem som måste lösas.
Det centrala problemet ansågs vara att de lappar
som tvingats överge renskötseln belastade den
allmänna fattigvården i högre grad än de renskötande. Lapparna ansågs ha svårt att hitta sin försörjning inom andra yrken då deras uppfostran
och anlag var anpassade till renskötsel men inte
till andra arbeten. De var själva delvis medskyldiga till sin situation då de inte försökte utnyttja
sin arbetsförmåga men det erkändes även att
det saknades förutsättningar. Enligt den statistik
som fans tillgänglig var 8,3 % av de renskötande
lapparna understödstagare men hela 25,3 % av
de icke renskötande. I en jämförelse mellan den
övriga befolkningen och samerna som grupp, var
andelen som ﬁck understöd större i den samiska
gruppen. Dessutom kostade understödet mer
per person för samerna än för övriga. Att de icke
renskötande samerna konsekvent utelämnats i
lagstiftningen ansågs ha medfört att de i stället
för att assimileras hade blivit en ”mellankategori” eller en ”övergångsklass”. Det sågs som en av
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lappolitikens största uppgifter att utplåna denna
övergångsklass och att förkasta alla åtgärder som
höll individer kvar i den. Det påpekades även att
denna grupp borde ha uppmärksammats redan
i de första renbeteslagarna eftersom det alltid
fanns lappar som p.g.a. sjukdom, ålderdom eller
andra anledningar upphörde med renskötseln.
Samerna följer inte mallen
Den nya medvetenheten kring den samiska gruppens heterogenitet innebar ett problem för lagstiftarna. Mellankategorin av samer kunde inte
placeras i de fack, nomadiserande renskötande
lapp eller svensk, som lagstiftningen haft som
utgångspunkt. Statistik som 1919 års kommitté
tog fram visade tydligt att den samiska gruppen
inte följde mallen. Antalet samer beräknades till
8129 och av dessa bedrev 2775 (34,2 %) renskötsel medan 5354 (65,8 %) sysslade med annat. Bland fjällappar var andelen renskötare 40
% och 16,2 % av dessa kombinerade renskötsel
med något annat yrke. Bland skogssamerna var
andelen renskötare endast 20 % och hela 75,6
% av dessa kombinerade renskötsel med annat
yrke. Det andra yrket var vanligen jordbruk. 43,8
% av alla samer ansågs tillhöra den ”jordbruksidkande” befolkningen. Med andra ord var endast 1/3 av samerna renskötare och endast 1/4
ägnade sig uteslutande åt renskötsel som yrke.
För att lagstiftningen skulle kunna anpassas till
de verkliga förhållandena skulle det krävas att
renskötsel och nomadisering inte längre ensamt
ansågs som skäl för särbehandling. Antingen
måste kriterierna för att omfattas av särreglerna
ändras eller så måste samernas privilegier upphöra och samma regler gälla för alla. En särlagstiftning fungerar inte om gränserna mellan de
som omfattas av den och de som står utanför är
otydlig.
Politiken drar här åt två olika håll. Dels var det
frågan om rennäringen som fortfarande ansågs
utgöra ett problem. Renbeteslagstiftningens roll
ansågs vara att minimera de oundvikliga skadorna genom att reglera näringen och precisera vad
som krävdes för att en renskötare skulle få ta del
av privilegierna. Den andra frågan rörde bosättningen. Det ansågs önskvärt att antalet lappar i
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rennäringen minskade och därmed renantalet.
Samtidigt hamnade de samer som gav upp renskötseln med stor sannolikhet i mellankategorin
som var den som belastade fattigvården mest.
Renantalet blir centralt
Revideringen av renbeteslagen hade skjutits
upp i ﬂera omgångar och det ansågs att man
var tvungen att invänta den renbeteskonvention
mellan Sverige och Norge som blev färdig 1919
och ersatte 1883 års förordning. I Norge ansåg
man att svenska renar störde den bofasta befolkningen och man ville att det svenska renbetet i
Norge skulle minskas i största möjliga mån. Sverige ansåg inte att betet helt kunde upphöra men
att det var möjligt att reglera bort problemen.
Genom att reglera hur många renar som ﬁck
ﬂyttas, införa förbud mot att ﬂytta skötesrenar
och precisera vilka tider och områden som var
tillåtna skulle betestrycket minska. Dessutom
avsåg Sverige att ﬂytta ett antal lappar med renar
söderut där trängseln var mindre. Rennäringspolitiken i Sverige anpassade sig till den internationella situationen på så vis att renantalet blev
en central punkt i problembeskrivningen.
Förändrad syn på mellankategorin
Begränsningarna i renantal visade sig inte ge de
effekter man eftersträvade. När lappar, genom
statens aktiva agerande, tvingas lämna renskötseln ledde det till att samerna utanför renskötseln inkluderades i den politiska diskussionen.
Tankarna kring samisk bofasthet förblev dock
i grunden den samma när det gäller rättigheter
så till vida att en god renskötsel ansågs kräva
ett nomadiserande liv. Tanken om att samer
inte lämpar sig för andra näringar än renskötseln måste nu överges då det blir uppenbart att
samer utanför renskötseln måste hitta en annan
försörjning. Precis som tidigare anses det ﬁnnas två sätt att förhindra samer från att belasta
fattigvården. Det första är att hålla dem kvar i
renskötseln, men det alternativet är inte längre
möjligt. Det andra är att så snabbt som möjligt
assimilera dem. För att göra övergången från
lapp till svensk smidig borde staten vidta stödjande åtgärder som underlättar etableringen av
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jordbruk och bosättningar t.ex. genom upplåtelser av mark. Problemet blev då hur en sådan
stödpolitik skulle legitimeras. Tidigare har de
samer som inte varit renskötande ansetts vara
svenskar och har därför inte haft tillgång till några privilegier. Om dessa nybyggarsamer plötsligt
gavs stadsunderstöd skulle det upplevas som
mycket orättvist mot de övriga nybyggare som
levde under samma förhållanden. Genom att införa en ny gruppetikett, icke renskötande lappar,
kunde en särbehandling riktas mot den grupp
vars situation staten anåsg sig ha förorsakat. I
en statlig utredning från 1936 skrivs: ”Behovet
av åtgärder från det allmännas sida för beredandet av bosättning åt lappar är erkänt. Och det
torde icke heller kunna förnekas, att lapparna
gent emot statsmakterna uppställa en berättigad
fodran på att bliva på ett effektivt sätt tillgodosedda i detta avseende. Det kan icke sägas vara
på grund av förhållanden, vartill lapparna själva
äro vållande, som de råkat in i den belägenhet att
icke längre ﬁnna utrymme och bärgning inom
sin gamla nationalnäring. Snarare kan detta sägas bero på åtgöranden och medgivanden från
statsmaktens sida, vilka ansetts betingade av viktigare och större intressen än dem som härvidlag fått ge vika. Det är för utredningen angeläget
att framhålla, att vad från det allmännas sida i
förevarande fråga åtgöres icke får betraktas som
en nådegåva utan som ett vederlag för avstådda
rättigheter av betydande omfattning.”
Det ﬁnns nu tre grupper av samer som erkänns i politiken:
1) Renskötande lappar – De anses vara de ”riktiga”
lapparna och centrum för politiken.
2) Icke renskötande lappar – Innefattar de som
har renskötselrätt men av ”yttre tvingande skäl”
inte kan utöva den. De är ”den överskjutande delen
av lappbefolkningen”.
3) Personer av ”lappskt” ursprung som står utanför
renskötseln – Den som genom eget eller sina föräldrars val hade lämnat renskötseln till förmån för
ett bofast liv räknades som svensk och skulle inte
vara föremål för någon särbehandling.

samma sätt som svenskarna då de inte ansågs
vara ordentligt bofasta. De var inte heller folkbokförda på samma sätt. Det innebar att deras
förhållande till kommuner och socknar och därmed fattigvården var annorlunda än för svenskar.
Av tradition hade statligt understöd, fattigvårdsstöd, utbetalats till de renskötande lapparna. Det
ansågs emellertid att stödet allt mer utnyttjades
av icke renskötande lappar vilket hade ökat kostnaderna avsevärt. Eftersom majoriteten av samerna inte längre var nomader och nomaderna i
stort sätt skulle klara sig utan stödet, ansågs det
inte ﬁnnas anledning att ha kvar någon speciell
lagstiftning kring lapparnas fattigvård. Lapparna
borde dessutom likställas med övriga medborgare ur skattesynpunkt då majoriteten blivit bofasta. Ett problem var att om lapparna likställdes
med svenskarna skulle kommunernas kostnader
för fattigvården bli för stora i inledningsskedet.
Dessutom vore det inte rätt att nybyggarna skulle behöva försörja fattiga lappar. Det anses därför att ett statligt bidrag för lapparnas fattigvård
måste fortsätta att utgå. Bidraget knyts till den
”nya” gruppen icke renskötande lappar eftersom
det kan legitimeras genom deras närhet till det
som är föremål för särlagstiftningen - renskötseln. I en kungörelse från 1927 stadgas att statligt
bidrag skall ges till fattigvårdssamhälle som ger
vård till:
” 1) lapp, vilken såsom huvudsakligt yrke stadigvarande bedriver renskötsel,
2) lapp, vilken såsom huvudsakligt yrke senast
utövat renskötsel och på grund av andra omständigheter än allenast fattigdom upphört
därmed.
3) medlem av familj, tillhörande lapp, som avses under 1)-3); samt...[till den som] till sina
levnadsförhållanden är närmast hänförlig till
den renskötande lappbefolkningen...” .

Rätt att utnyttja renbetesrätten
Det anses fortfarande att endast de samer som
kommer direkt ur den nomadiserande renskötseln eller levt sitt liv i den ska omfattas av stödåtgärder. De som lämnar renskötseln anses inte bli
Vem är lapp?
svenskar som var fallet tidigare utan i stället icke
Samerna beskattades under denna tid inte på renskötare som är berättigade till stöd för att as43
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simileras. När två grupper nu innesluts i begreppet lapp är kopplingen mellan rätten till privilegier och en nomadiserande livsföring inte längre
lika självklar. Att begreppet vidgas och omfattar
ﬂer personer skapar svårigheter i det politiska
arbetet för att minska renantalet. Det blir därför
viktigt att i lagen klargöra att renskötseln är ett
monopol reserverat för lappar och även att återigen klargöra vem som skall räknas som lapp. Det
måste även framgå att rätten inte gäller för samer
i allmänhet. Lappkommittén från 1923 skriver i
sin utredning att detta är viktigt när dessutom
”...vissa andra förmåner, som omförmälas i lagförslagen, äro bundna vid egenskapen av att vara
lapp, har kommittén icke kunnat undgå att taga
ställning till frågan, under vilka förutsättningar en
person skall anses tillhöra nämnda allmoge...”.
I lagförslaget till 1928 års lag sägs att eftersom
det är viktigt ”...att förhindra att det s.k. lapprivilegiet komme andra tillgodo än dem som skäligen kunde göra anspråk därpå har tanken uppstått att bland annat genom fastställande i lagen
av begreppet lapp begränsa kretsen av dem, som
borde få åtnjuta de särskilda lapprättigheterna...
Den begränsningen av rättigheten att driva renskötsel, som alltså icke lärer kunna undvikas,
torde dock icke böra ske genom ett generellt
bestämmande i lagen av begreppet lapp. Med
uttrycket lapp i lagens mening böra avses varje
person av lapsk härkomst. Däremot torde det
vara lämpligt att i lagen angiva de förutsättningar under vilken personer av lappsk härkomst må
komma i åtnjutande av rätten att driva renskötsel och därmed förenade förmåner.”
Lagen utformas efter lagförslaget på följande
vis:
Del av 1928 års renbeteslag 1 §:
”Med lapp avses i denna lag en var, som enligt vad nu är sagt äger rätt till renskötsel...Rätt
till renskötsel...tillkommer den som är av lapsk
härkomst, såframt hans fader eller moder eller
någon av dessas föräldrar såsom stadigvarande
yrke drivit renskötsel eller biträtt däri eller ock
Konungens befallningshavande medgiver honom rätt därtill...Rätt till renskötsel tillkommer ock kvinna, som är eller varit gift med man
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med dylik rätt. Ingår kvinna, som har rätt till
renskötsel, äktenskap med man, som saknar dylik rätt, går hon rätten förlustig...”
Även om det sägs att alla av lapskt ursprung
skall ingå i begreppet lapp drar lagen ändå upp
en skarp gräns för vad som räknas som härkomst.
De samer vars förfäder övergivit renskötseln ansågs nu inte vara lappar utan svenskar och de
utestängdes därmed från privilegierna och anses
inte heller falla under epitetet lapp. Ett av syftena
med den nya lagen var att reglera de missförhållanden som rådde inom rennäringen. En åtgärd
ansågs vara att begränsa antalet renskötande
samer. Eftersom begreppet lapp nu vidgats var
antalet renskötare tvunget att regleras på annat
sätt. Detta får sin lösning genom att rätten att
utnyttja rätten till renbete villkoras genom att
medlemskap i sameby blir ett krav.
Del av 1928 års renbeteslag 1 §:
”Rätt till renskötsel innefattar befogenhet för
lapp att, enligt vad nedan sägs, å de trakter, där
han äger uppehålla sig med sina renar, begagna
sig av land och vatten till underhåll för sig och
renarna. Lapp, som ej tillhör lappby, må dock
icke utöva nämnda befogenheter...” .
Del av 1928 års renbeteslag 8 §:
” Till lappby höra:
lapp, som inom lappbyn driver renskötsel eller
biträder i sådan näring;
lapp, som inom lappbyn drivit eller på stadigvarande sätt biträtt i renskötsel men upphört
därmed och icke stadigvarande ägnat sig åt annat yrke...
lapp, som innehar tillstånd...att inﬂytta till
lappbyn; samt...
hustru och hemavarande barn till lapp, som
avses i a)-c), ävensom änka och omyndigt barn
till avliden sådan lapp, ändå att de icke själva
driva eller biträda i renskötsel.”.
Genom att den redan existerande regeln om
lappbymedlemskap görs till ett krav blir samerna på nytt delade i två grupper (eller tre medräknat de svenskförklarade samerna). Statens
syn på vad som är samiskt/lappskt, fortfarande
den renskötande nomaden, har styrt gränsdrag-
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ningarna. Lappbymedlemmarna som är nära det
som anses vara det lappska d.v.s. renskötseln, får
ta del av privilegierna medan de som är långt
från renskötseln, de icke renskötande samerna,
ställs utanför.
Den nya mellankategorin
Lagen skapar genom sin formulering utrymme
för en ny mellankategori. De lappar som är
medlemmar i en lappby men som inte bedriver
renskötsel och inte har övergått till något annat
yrke. Denna grupp har rätt att utnyttja jakt-,
ﬁske- och skogsfångstprivilegierna. De är varken
renskötare eller icke renskötare. Men så fort de
bedriver ett annat yrke blir de icke renskötare
och förlorar sina rättigheter. Vad som skall tolkas som den samiska identiteten framkommer i
de utredningar kring lagens tillämpningar som
senare genomförs. En situation som uppstod
var att ﬁske till försäljning ovan odlingsgränsen
ökade bland lapparna. Det ansågs i vissa fall att
det rörde sig om rovﬁske och att sjöarna utﬁskades. Detta medförde ett lägre värde på ﬁskeupplåtelserna som gjordes till allmänheten och
det ansågs även att renskötseln blev lidande.
Lappar som lät ﬁsket ta överhanden lät renarna
ströva fritt och förvildas och stannade år efter
år på samma plats. I en utredning kring ﬁsket
slås fast att ﬁske skulle vara ett privilegium för
renskötarna och en stödverksamhet till renskötseln. Om någon ﬁskade för sitt uppehälle var det
troligt att han inte kunde anses som renskötare
längre. Det föreslogs ett förbud för samer som
åtnjöt renskötselprivilegier att ha ﬁske som yrke.
För de lappar som tvingades sluta med renskötseln ansågs ﬁsket kunna utgöra ett hinder mot
att skaffa sig en utbildning i en säkrare bransch.
Det skulle inte ses som något samiskt yrke som
kunde grundlägga rätt till lapprivilegierna. De
lappar som inte till största delen kunde livnära
sig på renskötseln ﬁck välja mellan att återgå till
nomadlivet, vilket var svårt, eller att bli icke renägare. Den samiska identiteten är därmed fortfarande bestämd till att vara renskötande nomad.
1971 års rennäringslag
När lagen infördes avskaffades lappväsendet och

samefrågorna lades över på lantbruksnämnderna
och sedan på länsstyrelserna. Lappbyarna bytte
namn till samebyar och från 1961 var dessa juridiska personer i form av ekonomiska föreningar.
I egenskap därav kunde nu samerna själva driva
frågor mot myndigheter och andra. Kvinnorna
likställdes i lagen med männen. Lappfonden
bytte namn till samefonden, och samerna ﬁck
representation i dess styrelse. De ﬁck dock inte
majoritet då staten fortfarande ansåg sig ha skäl
att behålla kontrollen över rennäringsfrågorna.
Däremot ﬁck samerna självbestämmande över
frågor som rörde kultur och organisation där de
samiska representanterna i samefondsstyrelsen
bildade en särskild ”kulturdelegation”.
Det politiska klimatet
under 1950-1970-talen
Efter andra världskriget skedde en tydlig förändring i attityd i samepolitiken. I statliga utredningar slogs fast att det var Sveriges plikt att
genom lagstiftning och andra åtgärder värna om
sin egen minoritetsgrupp samerna. Man tar avstånd från den tidigare politiska historien med
paternalism, rasbiologi och kulturhierarkism
och försöker i många fall skriva om historien
och hitta andra motiveringar till varför det blev
som det blev. Men även stark kritik framförs
mot den tidigare politiken. När samerna nu anses utgöra en etnisk grupp, en minoritetsgrupp
och en urbefolkning blir det nödvändigt för
politiken att förhålla sig till FN:s deklarationer
kring etniska grupper. Det tillsattes en utredning
som skulle undersöka det ”folkrättsliga skyddet av grundläggande fri- och rättigheter och av
minoritetsgrupper”. Utredningen hävdade att
det var problematiskt att undersöka en grupps
rättigheter då det internationella arbetet främst
fokuserade på individens rättigheter. Innan begreppen var utredda var det därför betydelselöst
om samerna erkändes som minoritetsgrupp eller inte. Sverige ansågs med samma motivering
inte heller bryta mot några av de konventioner
man ingått och inga utökade rättigheter för
samerna var därför påtvingade. Den största konsekvensen av det nya synsättet var att samernas
egna ställningstaganden nu ansågs vara viktiga.
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Samerna ﬁck nu på ett helt annat sätt en plats
på den politiska arenan och då främst genom
Svenska Samers Riksförbund (SSR) som bildades 1950. I en utredning, Sameutredningen SOU
1975:99 -100, som tillsattes 1970 framkom både
den tidigare politikens bakgrund och behovet
av en ny lagstiftning. De gränser mellan samer
och icke samer och mellan de som omfattades av
särlagstiftningen och de som stod utanför ifrågasattes. De utﬂyttade samernas missnöje över
sina förlorade rättigheter uppmärksammades.
Den nya politiken som inte längre kunde stödja
sig på de gamla motiveringarna måste nu hitta
andra legitimitetsgrunder för särlagstiftningen. I
diskussionen används nu den samiska kulturen
för första gången som det väsentliga och rennäringen är inte längre den självklara grunden för
särbehandling. Det anses viktigt att bevara den
samiska kulturen då den är en berikande tillgång för Sverige. Att stödja och möjliggöra för
alla samer att fritt utveckla sin kultur anses vara
i samhällets intresse.
Rennäring - ett yrke som andra
Rennäringen anses vara en näring i kris. För en
fortsatt överlevnad måste den rationaliseras och
bli mer lönsam för att kunna konkurrera med
andra näringar. Renskötarna behövde en modernare mer ekonomisk syn på renskötseln. Renskötsel skulle nu bli ett modernt yrke och den
gamla bilden av en god renskötare förändras. En
rationell skötsel anses nu kräva fast bostadsort.
Nomadens roll är överspelad. Det anses till och
med att gamla traditioner försvårar rationaliseringen. Näringen har inte hängt med i det övriga
samhällets utveckling och allt för många utövare
håller sig kvar i näringen trots dålig lönsamhet.
Dessutom måste rennäringen bli mer ﬂexibel för
att kunna hantera de ändrade förutsättningar
som blir följden av ökad traﬁk, ökat skogsbruk,
ökade vattenregleringar och växande fritids-,
jakt- och ﬁsketurism. Renskötseln skulle optimeras för att få så hög utnyttjandegrad av betesresursen som möjligt. Renantalet skulle bestämas
efter framräknade biologiska och ekonomiska
optimum och sedan korrigeras mot ett ”irritationsoptimum”, d.v.s. det antal som var möjligt
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med hänsyn till andra. När dessa beräkningar
var genomförda drogs slutsatserna dels att det
fanns goda möjligheter till rationalisering och
dels att ingreppen i renbeteslanden hittills inte
hade skadat renskötseln. Det anses nödvändigt
att antalet sysselsatta inom rennäringen minskar och därmed skulle även näringens betydelse
som försörjnings- och sysselsättningsunderlag
oundvikligen göra det samma. En annan viktig
åtgärd var att skapa mer rationella driftsenheter vilket oftast innebar större enheter. Förslaget
var att lappbyn, som nu föreslogs heta renbyn,
skulle ges befogenheter att indela byns renar i
effektiva enheter oberoende av ägare. Renbyn
skulle utgöra en juridsisk person i form av en
ekonomisk förening och medlemskap skulle
vara obligatoriskt för att tillåtas bedriva renskötsel. Denna ordning infördes 1961. Renbyn skulle
tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen.
För att föreningarnas beslut skulle vara lagligt
bindande för medlemmarna måste renbetesrätten vara samfälld. Det ansågs att enligt gällande
lag (1928) hade lappbyn inga befogenheter att
organisera renskötsel på byns betesmarker. En
omtolkning av renbetesrätten görs därför i SOU
1968:81 så till vida att:
”Den samerna förbehållna renbetesrätten är
att anse som samfälld för särskilda grupper av
samer - f.n. de renskötande samerna inom de
olika lappbyarna- och att således den enskilde
företagaren inte äger rätt till någon viss del av
renskötselområdet...” renbetesmarkerna skulle
därmed nyttjas: ”...kollektivt för att därigenom
befrämja att effektivt samarbete och ett optimalt utnyttjande av byns betesmarker...”
Genom införandet av 1971 års lag blir detta
förhållande inskrivet i renbeteslagen.
1971 års rennäringslag 9§ :
”Sameby har till ändamål att enligt denna lag
för medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja renskötseln inom byns betesområde.
Det åligger sameby särskilt att svara för att renskötseln drives på ekonomiskt bästa sätt och att
utföra, underhålla och driva anläggningar som
behövs för renskötseln.
Sameby får ej driva annan ekonomisk verk-
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samhet än renskötsel.”
Lagstiftningen skulle utgöra ett instrument
för näringsidkarna för att rationalisera näringen. Det faktum att rennäringen privilegieras av
staten gör att staten kan ställa vissa villkor. Stöd
lämnas endast till investeringar som anses vara
önskvärda ur allmän synpunkt och samhällsekonomiskt motiverade. Samtidigt ansågs det att
statens krav på ekonomi inte ﬁck vara för höga
då ”...den renskötande befolkningen i viss utsträckning utgör en ekonomisk och socialt eftersläpande
grupp i samhället.” Det anses även att även om
renskötarna eftersträvar och även har rätt till
samma levnadsstandard och arbetsförhållanden
som andra näringsutövare kommer detta alltid
att vara svårt att kombinera med renskötseln.
Kultur som grund för särlagstiftning
När renskötsel blir som vilket annat yrke som
helst och renskötarnas livsstil liknar övriga medborgares är det svårt att motivera särbehandling
med hänvisning till den renskötande nomaden.
Föreställningen om god renskötsel som tidigare
personiﬁerades av den nomadiserande fjällrenskötaren byttes ut mot den ekonomiskt framgångsrike bofasta egenföretagaren. Det medför
att bilden på vad som är samiskt förändras.
Samer anses fortfarande vara renskötare men
inte nödvändigtvis nomader. När den nya politiska bilden målas upp målar man även om den
politiska historien. Det hävdas nu att samerna
har en lång tradition som bofasta och att den
nomadiserande formen av renskötsel är en extrem form av renskötsel som är av sent datum.
Samernas del i nybyggarväsendets lyfts fram.
Som en konsekvens av detta synsätt ändras även
synen på skogsrenskötseln. Det anses nu att denna form är likställd fjällrenskötseln i fråga om
god renskötsel. Den ger till och med en bättre
bild av den moderne renskötaren. Det anses att
den skötselform som bäst utnyttjar betesresurserna skall premieras. Detta kommer även till
uttryck i lagen:

1. hela året (året-runt-markerna)
i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför
denna gräns på mark där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, sommaren eller hösten
och marken antingen tillhör… staten (kronomark) eller utgör renbetesland,...”.
Kritiken mot särlagstiftningen ökade när renskötarna mer och mer närmade sig en ”normal”
livsstil. Det anses av ﬂera motionärer vara orimligt att en liten grupp samer skall premieras på
bekostnad av andras intressen på t.ex. statens
marker. Eftersom särlagstiftningen bygger på
renskötseln och renskötseln berör färre och färre
individer borde privilegierna inskränkas eller i
alla fall borde samernas rätt till markutnyttjande
minskas. Utredarna anser att rennäringen är att
betrakta som vilken annan näring som helst och
att regleringen av den skulle kunna inordnas
under den övriga näringspolitiken. Näringen i
sig kan legitimera stödåtgärder men inte i den
omfattning och till de enorma kostnader som
hittills varit aktuellt. I förhållande till näringens produktionsvärde och andra näringsstöd
ansåg de att rennäringsstödet var mycket högt.
I SOU 1968:16 sägs det att rennäringen ”...utgör
en viktig, måhända nödvändig, förutsättning för
fortlevnaden av en speciell samisk kultur i vårt
land...” av denna anledning anser utredarna att
en betydande del av kostnaderna för rennäringsstödet kan motiveras som en insats för bevarandet av samekulturen som vidare anses vare en
del av det svenska kulturarvet. Därmed har en
uppfattning om att det är den samiska kulturen
som motiverar rennäringsstödet, inte näringen i
sig. Det ﬁnns här en motsättning i politiken eftersom samerna betraktas som en grupp med en
kultur som skall bevaras, men endast en del av
denna grupp får del av de särskilda rättigheterna. Att denna motsättning inte föranleder någon
principändring i lagstiftningen får sin förklaring
i vad som från politiskt håll inryms i begreppet
samisk kultur.

Bärare av samisk kultur
1971 års rennäringslag, del av 3§:
”Renskötsel får bedrivas inom följande områden Diskussionen kring vad som är samisk kultur
och vilka som är bärare av denna kultur blir cen(renskötselområdet)
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tral när särlagstiftningen skall renoveras. Ett av
de starkaste kulturbanden inom en grupp anses
vara språket och det anses att de som till största
utsträckning har bibehållit det samiska språket
(och även den samiska kulturen) är renskötarna. En debatt kring sameskolans vidare existens
förs och resulterar i att den anses fylla ett syfte
som utbildningsväsende, särskilt för de med samiska som modersmål som skulle få det svårt i
den svenska skolan. Från samiskt håll framhålls
sameskolans betydelse för samekulturens fortsatta överlevnad. Sameskolan behålls även och
det införs en valfrihet där samer själva får bestämma om deras barn skall gå i sameskola eller
i allmän skola oavsett om de är renskötare eller
inte. Denna politik ger uttryck för statens inställning att de samer som vill bör beredas tillfälle
att assimileras samtidigt som det bör ﬁnnas möjligheter för samer som hamnat långt från rennäringen att åter närma sig den. Hela systemet
med en särlagstiftning som skall stödja samisk
kultur är beroende av att det ﬁnns något som
kan betecknas som ”normal” eller ”äkta” samisk
kultur. Det är fortfarande renskötseln som anses
som den samiska gruppens kärna. Det är renskötarens vardag och det samiska språket som
anses vara det avgörande för samisk kultur. De
renskötande samerna är de främsta kulturbärarna och det är kring dem minoritetspolitiken och
särlagstiftningen måste byggas. I SOU 1960:41
kan läsas att ”Det är renskötargruppen, som i allt
intill senaste tid bäst bevarat den lapska kulturtraditionen, även bortsätt från renskötseln såsom
sådan bör betraktas icke endast såsom ekonomiskt
och näringsmässigt arv utan även såsom ett kulturarv. Helt naturligt är det renskötargruppen som
bevarat det lapska språket renast, och inom den
har också allmogeslöjden och folkmusiken levt ett
friskt liv allt intill vår tid.”
De som är långt från renskötseln och kanske
inte ens bor i renskötselområdet är inte mycket att räkna med när samisk kultur skall bevaras. Stödet till rennäringen är nu egentligen ett
stöd till det samiska och inte till näringen i sig.
De två grupperna renskötande och icke renskötande samer är fortfarande distinkt åtskilda
med de förstnämnda som kulturbärare och de
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sistnämnda som mer eller mindre långt från det
samiska som förtjänar att särbehandlas. Genom
den fortsatta politiken förstärks även skillnaderna mellan grupperna. De icke renskötande samerna ingår i den samiska gruppen men behandlas inte nämnvärt annorlunda än andra svenskar
i allmänhet. Ett utslag av detta är förslaget om
att upphäva rätten för icke renskötande samer
att äga renar. Det föreslås att samebyn skall få ta
beslut om hur många skötesrenar och från vem
de skall ta emot dem. I SOU 1968:16 uttalas följande princip:
”...skötesrenägarens egenskap av renskötselberättigad liksom hans hemvist kommer att
sakna betydelse för hans möjlighet att få sina
renar omhändertagna. Principiellt sett anser vi
detta vara riktigt; det är inte ägandet av renar
utan rätten att hålla renar (egna eller andras)
på bete på annan tillhörig mark som utgör huvudinehållet i renskötselrätten.”
Genom detta blir det helt betydelselöst om
man räknas till den samiska gruppen eller inte
i avseende på de särskilda rättigheterna. De icke
renskötande samerna exkluderas ytterligare
från särlagstiftningen och jämställs med övriga
medborgare. De renskötande samerna får nu en
starkare ställning i politiken dels i rennäringsfrågor men även i frågor som rör samisk kultur och
organisationer. Det samiska självbestämmandet
inskränks däremot när det gäller renskötseln.
Den kritik som fördes mot statens överförmynderi genom 1928 års lag anses av staten nu kunna avfärdas då systemet med samebyarna som
ekonomiska föreningar införts. Samerna har nu
möjlighet att föra talan mot t.ex. myndigheter.
Samerna krävde att de skulle ges kontroll över
samefondens medel då de ansåg att dessa tillhöra dem. Staten ansåg dock att den fortfarande
skulle ha kontroll över rationaliseringsprocessen. Samerna ﬁck representation i fondens styrelse men inte majoritet. Samisk majoritet godkändes dock i kultur och organisationsfrågor
för vilka en särskild kulturdelegation utsågs av
de samiska ledamöterna i fondstyrelsen. SSR
krävde 1971 upplåtelserätten till den mark som
samerna brukade. Kravet bemöttes av staten i
SOU 1968:16 som endast omtalade frågan i rent
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praktiska termer:
”Endast en statlig förvaltning kan komma i fråga för uppgiften; medan en samisk förvaltning i
praktiken inte torde kunna utformas så att den
innefattar erforderliga garantier för att övriga
befolkningsgruppers intressen blir i skälig omfattning tillgodosedda...”.
Den komplicerade äganderättsfrågan lämnades
därmed utan kommentar.
Diskussion kring
rennäringslagstiftningen
Rennäringslagstiftningen är en särlagstiftning
som omfattar de som kategoriseras som tillhörande den samiska befolkningsgruppen. Den
tillkom inte som många tror för att skydda renskötseln eller samerna utan för att skydda resten
av samhället från renskötselns skadliga påverkan
och minimera de skador den orsakade. Det var
förhållandet mellan de vilda renskötarna och de
civiliserade jordbrukarna som skulle regleras.
Regleringarna skedde alltid med de sistnämndas bästa i tankarna och alltid ur storsamhällets perspektiv. Det är den grunden som lagen
vilar på idag och det kan ifrågasättas om en lag
som ursprungligen är tilltänkt för reglering av
konﬂikter mellan olika näringar, är tillämpbar
i syfte att bevara en kultur och tillvarata en etnisk minoritets intressen. De ständigt pågående
slitningarna inom den samiska gruppen kan
tolkas som ett bevis på att politiken inte riktigt
fungerar. Den politiska utveckling som lett till
den närmast totala fokuseringen på rennäringen
som främsta bäraren av samisk kultur, är en följd
av att samefrågan alltid anpassats efter yttre omständigheter. Det är svårt att veta hur situationen
hade sett ut om regelverk och system hade skapats med samerna som utgångspunkt, och med
bevarandet av deras kultur som huvudsakligt
mål. Däremot är det ingen omöjlighet att skapa
ett sådant system idag. Möjligheterna borde rent
logiskt vara bättre idag än i slutet av 1800-talet
då samhället förhoppningsvis har utvecklats och
blivit mer humant, mer jämställt och mer demokratiskt.
Rennäringens nuvarande form har på många
sätt formas av statens direkta påverkan. Skatte-

systemen under 1600-1700-talen styrde utvecklingen mot en mer extensiv form av renskötsel.
Kolonisationen, avvittringen och renbeteslagarna utgjorde tillsammans ett oöverstigligt hinder
för samernas utveckling av en kombinerad jordbruk/renskötsel kultur. Även strukturerna i det
nuvarande samiska samhället har bildats under
stark påverkan av lagstiftningen. De maktförhållande som råder mellan de olika grupperna
speglar statens grad av välvilja gentemot respektive intressegrupp. Att lagstiftningen delar den
samiska befolkningsgruppen påtalas av många
och det är svårt att argumentera emot.
Rennäringslagstiftningen skyddar samernas
renbetesrätt men har samtidigt inneburit en
schabloniserad bild av rättigheterna. En bidragande orsak är att de individuella rättigheter som
enskilda samer hade uppgick i den kollektiva
rättighet som tillskrevs de renskötande samerna som grupp. En annan orsak är att rättigheter med sedvana som grund inte får några fasta
konturer utan tydliga preciseringar. Vid införandet av den första lagen är det lagstiftarnas åsikt
att det inte skulle föreligga några problem att
avgöra på vilka marker som samernas sedvanerätt gällde. Den senaste tidens rättsfall har tydligt
visat att det var ett felaktigt antagande. För de
privata markägarna, som ser samernas renbete
som en påtvingad inskränkning i äganderätten,
upplevs renbeteslagen som mycket oprecis. Begreppen urminnes hävd och gammal sedvana är
svåra att förhålla sig till. Det är uppenbarligen
svårt att bevisa både att hävd föreligger och att
den saknas. Tillgången till dokumentation är
mycket begränsad och den som ﬁnns är ofta svår
att värdera.
I Nordmalingsmålet 2005 hänvisar rätten i sin
dom till förarbetet för de första renbeteslagarna
och renbeteskonventionerna, och anser att det
där klargörs att sedvanerätt till renbete föreligger i området. Detta trots att inga detaljerade
beskrivningar av förhållanden ﬁnns redovisade.
Vidare sägs att det inte kan begäras av samerna
att de skall presentera en bättre utredning av förhållandena än vad lappkommittéerna gjorde inför de tre första renbeteslagarna. Därför hamnar
bevisbördan på markägarna som i stället måste
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bevisa att sedvanan upphört. Det innebär att
markägarna skall bevisa frånvaro av renar, med
andra ord redogöra för ett tomrum i arkiven.
Om domstolen inte hade ansett att sedvanan
var bevisad sedan tidigare, hade samerna i stället
tvingats bevisa närvaron av renar men frånvaron
av klagomål, d.v.s. bevisa ett tomrum i arkiven.
Om nu ett tomrum i arkiven kan påvisas av endera parten återstår då för domstolen att värdera
om detta tomrum består av icke existerande renar eller icke existerande klagomål på existerande
renar. Parternas sakframställan får p.g.a. lagens
luddiga begrepp en karaktär av månghundraåriga indiciekedjor som kräver en hel del god
vilja av läsaren. De rättsfall kring ägande- och
nyttjanderätter som tagits upp av domstolarna
har alla behandlat endast ett begränsat område
vilket innebär att domarna inte per automatik
kan överföras till andra trakter. Staten har bara
gått halva vägen genom att lagstifta kring rättigheterna, men inte säkerställa tillgången till
de grundläggande resurserna som krävs för att
rättigheterna skall kunna utnyttjas. Det är svårt
att se hur konﬂikterna skall kunna lösas inom
ramen för dagens system utan att varje enskilt
privatskifte i renbeteslandet blir föremål för en
rättsutredning likt den i Nordmalingsområdet.
Alternativet vore att staten valde en annan väg
och genomförde någon form av förrättningar
som omfördelade och bekräftade rättigheter på
ett sådant sätt som anses vara i samhällets intresse. Det har gjorts förr under titeln avvittring.
Ett sådant projekt skulle få väldiga proportioner
och kostnaderna skulle garanterat vara kännbara. Det är svårt att överskatta mängden av statliga utredningar som skulle anses behövas eller
tiden som ett sådant projekt skulle ta i anspråk.
Att staten i stället föredrar den tysta betraktarens
roll och låter intressenterna göra upp bäst de kan
är kanske ett uttryck för att det i anses vara det
mest samhällsekonomiska alternativet.
Allmän diskussion
Skogsnäringens påverkan på rennäringen är betydligt större än omvänt. Skogsbruket påverkar
renbetesresurserna direkt genom exv. avverkning, markberedning och gödsling. Renskötseln
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försvåras genom byggandet av skogsbilvägar
och anläggandet av täta ungskogar. Renskötselns påverkan på skogsbruket är mer indirekt
då den i huvudsak består av lagstadgade restriktioner som främst återﬁnns i skogsvårdslagen.
Detta förhållande innebär att skogsnäringens
agerande är mycket viktigt för rennäringen. Däremot är inte skogsnäringen speciellt påverkad
av rennäringens agerande. Lagstiftningens roll
är att balansera det maktförhållande som uppkommer. Renskötarna som grupp är därmed
mycket beroende av den politiska opinionen,
vilket visar sig tydligt i det skickliga lobbyarbete
som dess representanter bedriver både i Sverige
och utomlands. På senare tid har även de ökade
kraven på miljöhänsyn inom skogsbruket skapat nya möjligheter för renskötarna att utöva
påtryckningar. Ett exempel är det s.k. Svegmålet
där renskötarna förlorade betesrätten på privat
och bolagsägd mark. Genom dialog med Forest
Stewardship Council (FSC) som miljöcertiﬁerat
de skogsbolag som drev målet, ﬁck renskötarna
bolagen att senare ingå ett frivilligt avtal om vinterbete.
Det kan antas att stora delar av de framtida
striderna mellan dessa två näringar kommer att
utspela sig på den politiska arenan. Renskötarna
har starka argument i egenskap av urbefolkning
och minoritetsgrupp, men även genom sitt starka
”varumärke”. Skogsnäringen styrka ligger i stora
resurser och dess betydelse för Sveriges nationaloch lokalekonomi. Vilka som kommer att dra det
längsta strået är svårt att förutspå, men att skogsnäringen underskattar det stöd rennäringen åtnjuter på den internationella arenan är ganska
uppenbart. EU och FN är tunga organisationer
som i många fall kan utöva starka påtryckningar
på en enskild nation. Frågan är vilken näring
som hävdar sig bäst i dessa forum när det gäller
att föra fram sitt budskap? Skogsbrukets tyngd
och ekonomiska betydelse i det svenska samhället kanske inte ligger i vågskålen om samtalet rör
moraliska och etiska principer knutna till enskilda länders hantering av ursprungsfolk. Sverige
har redan i utländska medier utpekats som den
som gärna kastar sten i glashus och pekar ﬁnger
åt andra länder som inte tar sitt ansvar.
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Även om konﬂikter mellan skogs- och rennäring har förekommit under lång tid är företeelsen ganska ny, sedd ur ett historiska perspektiv. Rennäringens konﬂikter med gruvnäringen
är betydligt äldre och går tillbaka till 1634 och
Nasafjäll. Konﬂikterna med jordbruket har en
ännu längre historia och har pågått sedan kolonisationen startades på 1300-talet. De äldsta
konﬂikterna rörde jakten och ﬁsket. Frågan är
idag återigen en av de mest infekterade, kanske främst p.g.a. den ”fria” småviltjakten i fjällen. Men även älgjakten skapar konﬂikter inom
vissa områden som i sina extremer slutat i fysiskt
våld.
I Norrland ﬁnns en mängd intressegrupper
som alla ser på den markrättsliga situationen ur
olika perspektiv. När dessa grupper hamnar på
kollisionskurs och en konﬂikt blossar upp, åberopar de ofta historiska förhållanden som belägg
för att legitimera sina anspråk. I de ﬂesta fall kan
alla grupper peka på någon tidpunkt i historien
där deras rättigheter var som starkast. Det ligger
i varje grupps intresse att övertyga omvärlden
om att förhållandena vid den tidpunkten var de
mest ”riktiga”. I domstolarna letar man febrilt
efter denna tidpunkt i historien, vid vilken allt
var som det borde. Alla vill backa bandet, men
frågan är hur långt?
En av de tidiga landindelningarna av Norrlands inland var samernas sijddaområden. De
omvandlades sedan i mötet med det svenska
samhället till lappskatteland. Dessa områden representerade den första juridiska uppdelningen
av markerna i norr. Rätten till lappskattelanden
vilade på utövandet av ”lappmannanäringen”
och erläggandet av skatt. Antar man att rätten till
mark följer en viss näring, borde de renskötande
samerna äga lappskattelanden idag. Om det inte
är näringen som grundar rättigheterna utan traditionell privaträttslig äganderätt, är det däremot ättlingarna till de ursprungliga lappskattelandsinnehavarna som skall tilldömas rätten till
lappskattelanden. Dessa marker kan, ur ett folkrättsligt perspektiv, även anses tillhöra alla samer
oavsett näringsfång. Detta skulle legitimeras av
att samerna som etnisk grupp brukat markerna
sedan urminnes tider. Vissa lappskatteland såldes

av de dåvarande ägarna. I de fallen måste ättlingarna till köparna anses vara ägare. Om däremot
samerna anses ha rättigheter i egenskap av urbefolkning eller renskötare måste denna rätt vara
oberoende av om någon enskild person sålt sin
mark eller inte. Många nybyggen insynades på
skattelanden. Flera av dem insynades av samer
och ibland även av skattelandsinnehavaren själv.
Det var dessutom vanligt att innehavaren godkände nybyggen mot att insynaren övertog en
del av skattebördan för lappskattelandet. Ättlingarna till dessa nybyggare borde då ha rättigheter
inom de forna lappskattelanden. De nybyggare
som senare ﬁck tillstånd av kronan att slå sig ned
på skattelanden, utan godkännande från skattelandsinnehavaren, handlade i god tro. De kan
knappast klandras för att ha stulit mark då det
var sanktionerat av statsmakten. Ättlingarna till
dessa nybyggare borde även de ha vissa rättigheter. Kronan ökade sitt markinnehav dramatiskt
i samband med avvittringen. Hemmansägare
och samer ﬁck se sina rättigheter nedskurna.
Förrättningarna kan å ena sidan anses ha varit
i allmänhetens intresse och staten borde därför
även fortsättningsvis kvarstå som ägare. Å andra
sidan är det oklart om förrättningarna alltid
vilade på rättslig grund. I t.ex. Jämtland hade
hemmansägarna undertecknade avtal, s.k. böxlabrev, vilka gav dem rätt till enorma arealer av
de s.k. avradslanden. Om förrättningarna idag
skulle anses som olagliga borde äganderätten
till avradslanden tillfalla ättlingarna till de ursprungliga ägarna. Efter avvittringen togs ﬂera
nybyggen upp på dessa avradsland. Nybyggarna
ﬁck kronans tillstånd till detta och handlade därmed i god tro. Ättlingarna till dessa nybyggare
borde därmed ha vissa rättigheter. Rättigheter
lagras ovanpå varandra genom historien och det
är svårt att avgöra vilka anspråk som kan anses
legitima idag. Liknande resonemang, liksom det
ovan, kan föras om de omdebatterade jakt- och
ﬁskefrågorna, d.v.s. vid vilken tidpunkt i historien utgör en viss intressegrupps rätt till jakt och
ﬁske det idag legala förhållandet?
Skall rättigheterna följa näringar eller blod?
Skall minoritet gå före majoritet? Skall det allmänna gå före det enskilda? Skall de skrivna la51
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Låga moln i Kvickjokk.

gar vi har idag gälla, eller skall andra principer
tillämpas? Hur långt skall vi backa bandet?
De motsättningar som markfrågan orsakar i
Norrland är i första hand en svaghet för regionen
i stort och i andra hand en olycklig omständighet
för de enskilda individerna som berörs. Rätten
till land är en av de grundläggande beståndsdelarna i samhället, ett fungerande rättsystem är en
annan. Oklarheter kring rätten till land skapar
osäkerhet. Osäkerhet leder till att samhället inte
kan utvecklas på bästa sätt. Vem väljer att satsa
resurser i en region där förutsättningarna inte
är förutsägbara? Norrlands inland är redan idag
hårt drabbat av avfolkning och konﬂikterna bidrar till den negativa utvecklingen. Ur samhällets synvinkel borde det vara en självklarhet att i
möjligaste mån stabilisera dessa förutsättningar.
Många anser att staten har orsakat konﬂikten
och sedan intagit en passiv betraktares roll. Staten hänvisar regelmässigt konﬂikten till domstolarna. Rent teoretiskt är det logiskt eftersom
rättsväsendet är inrättat för att reda ut konﬂikter
mellan olika intressenter i samhället. I verklig52

heten fungerar inte strategin. Ett problem är att
staten, som inrättat rättsväsendet, ofta själva är
en av huvudparterna i målen. Ett annat problem
är att det nuvarande systemet kräver att de tvistande parterna har ekonomiska förutsättningar
att pröva sina fall i civilrättslig domstol. Det är ett
orimligt krav som undergräver rättssystemet och
urholkar den enskildes rättssäkerhet. Kritik har
även framförts mot att de skrivna domsluten sällan rätar ut några större frågetecken, vilket borde
vara en av domstolarnas främsta uppgifter.
Det är uppenbart att det krävs omfattande
forskningsinsatser för att klarlägga alla omständigheter kring dagens situation. Men oavsett hur
länge och noggrant frågan utreds kommer konﬂikten till viss del att bestå. En lösning kan endast
uppnås genom frivilliga överenskommelser och/
eller konkreta politiska beslut, och någon/några
kommer ändå alltid att känna sig förfördelade.
För politikerna är det obekväma ställningstaganden som måste tas. Vilka skall ges företräde,
eller med andra ord rankas högst? Genom historien har utvecklingen styrts av sådana ställnings-
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taganden och dagens situation är resultatet. Det
är svårt att förstå hur problemen skulle minska
genom ytterligare beslut av samma karaktär. I
vårt moderna demokratiska samhälle ﬁnns det
ingen acceptans för politik som uppenbart rangordnar människor eller deras livsföring. Är det
förklaringen till att inga verkliga beslut fattas i
denna fråga? Om så är fallet kan man undra om
det visar på en styrka eller en svaghet i vårt demokratiska system.

Att slutgiltigt ﬁnna den enda sanningen är nog
omöjligt, men man borde i stor utsträckning
kunna tillämpa de lagar som ﬁnns idag. Problemet är att man då återigen kommer till att man
måste backa bandet då t.ex. både rennäringslagen
och jordabalken medger åberopandet av hävd
för att legitimera en viss rättighet. De slutgiltiga
frågorna blir: ska man backa bandet, i så fall hur
långt och vem ska ansvara för bandspelaren? ❏
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Sveaskog – främst på att
utveckla skogens värden

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi är en
stor leverantör av timmer, massaved och biobränsle och
arbetar dessutom med markaffärer och tillhandahåller
jakt och ﬁske samt mark för lokala företagare inom
naturbaserad turism.
Skogen är kärnan i Sveaskog och vår vision är att
vara främst på att utveckla skogens värden. Vi satsar
långsiktigt på forskning och utveckling och för en aktiv
dialog med våra intressenter.
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Stig Österberg
Föddes 1932. Civiljägmästare 1960.
Arbeten: SVS 1960-1965, skogsägarrörelsen 1965-1992,
Vilhelmina skogsallmänning 1965-2002 (enligt regl. som
förvaltare, i praktiken som rådgivare)

Min tid som anställd
inom skogsägarrörelsen
Stig Österberg kom att leda Norrskog under en mycket dramatisk period i företagets
historia och kan väl som ingen annan sägas ha format det första embryot till det Norrskog vi ser idag. Norrskogs bildande, ett Norrskog på konkursens brant under NCBkrisen, och teknikgenombrotten inom skogsbruket har präglat Stig Österbergs tid som
vd i Norrskog.

F

ör att vara medlem i Ådalarnas Skogsägareförening (ÅSF) krävdes ingen årsavgift, men när man levererade virke till ÅSF, vilket
i starten var ett stadgekrav, måste man avstå 1 %
av leveransvirkets värde eller 2 % av nettot på avverkningsuppdrag eller rotpost. Det gick till s k
insatser och var beskattade pengar, men när man
avyttrade fastigheten ﬁck man tillbaka pengarna.
Om föreningen ﬁck ett överskott kunde styrelsen
besluta om en efterlikvid på levererat virke, ge
ränta på insatserna eller bygga upp föreningens
egna kapital. Att så många skogsägare accepterade avgifterna visar hur väl de förstod hur viktig sammanhållningen var. Bolagens målsättning
var – och är– att ge aktieägarna största möjliga
vinst och vill därför inte betala mer för virket än
nödvändigt för att klara sina råvarubehov.
Dessutom ﬁck skogsägarna bättre möjligheter att påverka politiska beslut som kunde vara
negativt för skogsägarna. Tidvis har det funnits
politiker som ansåg att familjeskogsbruket var
för småskaligt och inte skulle klara erforderlig
mekanisering och övrig rationalisering, varför
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det skulle övergå i statlig ägo.
Började som fältchef
Juni 1965 anställdes jag som fältchef för ÅSF.
Föreningen var då i huvudsak en virkesförmedlare och påverkare av privatskogsbrukets näringspolitik. Inom området fanns virkesombud
som skrev virkeskontrakt med medlemmar. Det
fanns också några inspektorer anställda, men de
ﬂesta saknade utbildning. Trots detta bedrevs
en viss service, men utan fast anställda arbetare.
Kvaliteten på dessa arbeten var av varierande art
beroende på vilka man för tillfället lyckades anställa. För att ändra på detta hade ÅSF:s styrelse
beslutat att bilda skogsbruksområden (sbo). Man
hade ju exempel från Jämtlands Skogsägareförening, där bildades nämligen landets första
sbo i Hammerdal 1955.
Skogsbruksområden bildas
En av mina första arbetsdagar var jag med och
bildade det första sbo:et, Resele sbo, i juni 1965.
För att bilda ett område krävdes att ett tillräck-
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Norrskogs
huvudkontor
i Kramfors
Foto Anders Ohlsson

ligt antal medlemmar skrivit på en överenskommelse som innefattade följande: sbo-medlemmen skulle leverera sitt virke till ÅSF samt
anlita området för skogliga arbetsuppgifter som
de själva inte utförde. De skulle också avstå 1 %
av leveransvirkesvärdet och 2 % på nettot från
avverkningsuppdrag till sbo:et. Medlemmarna i
sbo:et skulle välja ett råd som skulle arbeta för
en effektiv organisation och stödja inspektoren
samt ordna aktiviteter för att öka sammanhållningen och trevnaden i bygden. ÅSF lovade
att tillsätta en skogsskoleutbildad inspektor till
området samt sträva efter att ge området en fast
skogsarbetarkår. Det köptes också in olika redskap som bergborr, röjsågar, planteringsverktyg, raststugor, allt efter rådets beslut. Sedan bildades successivt ﬂera områden. Men det dröjde
ﬂera år innan ÅSF lyckades skapa en effektiv
organisation inom hela sitt område.
Föreningens arbetsuppgifter
Det skedde också en viss uppdelning av arbetsuppgifterna mellan skogsvårdsstyrelsen och

ÅSF. ÅSF ansåg det lämpligt att SVS skulle svara
för vägplaner, skogsbruksplaner, plantleveranser samt givetvis myndighetsutövandet. Samråd
skulle ske beträffande planernas utförande och
innehåll. Även utbildning och rådgivning skulle
ske i samråd.
ÅSF ansvarade för transporterna för sitt hopsamlade virke. ÅSF skrev kontrakt med åkeriorganisationer eller ibland direkt med bilägarna.
Så länge ﬂottningen pågick ordnade ÅSF även
maskinbarkning och utvältning av virke. Flottningen lades ned 1987. Martin Alback och jag
ville lägga ned ﬂottningen tidigare när det var
möjligt att liksom i Ingan-området få pengar till
en särskild fond för utbyggnad av skogsbilvägssystemet. Tyvärr ﬁck vi inte gehör för våra synpunkter.
Hedlund säljer till Svanö
Jag minns att på slutet av 1960-talet sålde Hedlund en slutavverkningstrakt till Svanö. När det
blev känt försvarade sig Hedlund med att ÅSF
just då inte hade resurser att avverka och därför
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hade han sålt stämplingen till Svanö. Inspektoren Martin Johansson, en trotjänare som dessutom bodde i Mo intill Hedlunds svärföräldrars
hus vilket nu fungerade som Hedlunds sommarbostad, blev väldigt arg eftersom han hade svårt
att få avverkningsuppdrag och hade ﬂera huggare boende i Mo. På ÅSF:s stämma avfärdade
Hedlund det hela med att dottern som under
tiden förvärvat fastigheten hade sålt posten för
att få inkomsten på rätt år för att minimera skatten. Många stämmodeltagare ville inte acceptera
förklaringen men vågade inte opponera sig på
själva stämman.
Ytterligare inspektorer anställs
Jag minns också att jag som fältansvarig önskade
öka antalet inspektorer snabbare men ﬁck inte
gehör för mina önskemål. Då tog ÅSF:s inspektorsklubb upp frågan vid löneförhandlingarna.
Inspektoren Ivan Ångman hade noga förberett
sig men dåvarande VD Karl Paulsson hade också
anat att det skulle bli en svår förhandling och
tagit med sig ordföranden Gunnar Hedlund.
Ångman hade en plansch på vilken han satt upp
olika arbetsuppgifter och ungefär hur lång tid
det behövdes för att klara dem. Hedlund och
Paulsson tyckte att det såg rimligt ut och uppgifterna kunde ju lösas under normal arbetstid.
Då vände Ångman på planschen och där fanns
ﬂera nödvändiga arbetsuppgifter som beräknades ta ungefär samma tid. Paulsson röt till och
tyckte att detta går ju inte. Ångmans svar blev
”Nä, det gör det inte heller”. Resultatet blev att
jag ﬁck anställa ﬂera inspektorer och de ﬁck ett
bra lönelyft det året.
Speciella händelser
Vid årsskiftet 1966/1967 drabbades skogen inom
stora delar av Kramfors och Härnösands kommuner av en storm som pga stor snöupplega
knäckte träden. Träden spjälkades och industrin
ville inte ta emot virket. Till sist ﬁck vi Ncb:s väjafabrik att ta emot virket fast till reducerat pris.
Knappast något av virket dög till timmer pga
sprickbildningar. De mätningar av blåsten som
fanns, visade att stormstyrkan inte var tillräcklig
för att ersättning skulle utgå för dem som hade
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sin skog stormförsäkrad. När föreningen ﬁck
reda på att ﬁnansminister Gunnar Sträng skulle
komma och hålla 1 maj-talet i Kramfors 1967,
körde jag och en från SVS ut Sträng för att visa
och informera honom om hur hårt de utsatta
ägarna drabbades. Sträng lyssnade och verkade
inse problemen, men något bidrag lyckades vi
inte utverka. Han frågade om Gunnar Hedlund
hade skog inom skadeområdet. När det inte var
fallet sa Sträng: ”Som vanligt har den mannen
tur."
1966 hade det kommit extremt mycket snö i
våra kustområden. Det gjorde att Ncb:s industri
i Köpmanholmen inte ﬁck tillräckligt med råvara. För att hjälpligt klara situationen beordrades
vi att avverka en grantimmerställning på Ncb:s
skog på ”Ullångersfjället”. Det var 2,15 meter
djup snö, så vi ﬁck ha två huggare som skottade
runt träden och fällde. Sedan hade vi en schaktmaskin som winschade fram de okvistade stora
träden till vägen. De okvistade träden kördes
fram till industrin där en kvist- och kapmaskin
hyrts in. Trots att de grova träden borde ha sågats,
ﬂisades allt till massaindustrin. Den djupa snön
gjorde de redan smala vägarna ännu smalare och
snövallarna ännu högre, så det var en bedrift att
forsla det virket från skogen till industrin.
Förvaltningsföreningen Norrskog bildas
I slutet av 1960-talet markerade Gunnar Hedlund att hans mål var att bilda en skogsägareförening inom det s k Ncb-området och att den
föreningen skulle vara lierad med Ncb. Både föreningen och industrin skulle ha samma ledning.
Hans strävan misslyckades men resulterade i
att de tre södra föreningarna fusionerades till
Mellanskog och att Jämtlands (JSF), Medelpads
(MS) och ÅSF bildade förvaltningsföreningen
Norrskog. Ö-viksföreningen tackade nej. Det var
inte helt lätt att skapa Norrskog, ty MS ville inte
samarbeta med ÅSF. JSF var dock intresserad av
ett samarbete ty deras engagemang i Bräckesågen, stora belopp som osäkra fordringar samt en
onödigt stor organisation, hade förstört föreningens ekonomi. Trots att MS, ÅSF och Riksförbundet SSR sköt till 3 miljoner kronor vardera
till JSF var föreningen ekonomiskt svag. JSF och
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MS hade byggt upp en bättre serviceorganisation än ÅSF som dock snabbt var på väg mot en
effektivisering. ÅSF ansåg sig ha den stabilaste
ekonomin och var helt emot en fusion. MS hade
en byggvaruhandel i Sundsvall och ett hyvleri
och en brädgård i Bergsåker, som medlemmarna
värnade om eftersom de dels ﬁck fördelaktiga
rabatter i byggvaruaffären, dels ﬁck tillgång till
kutterspån till sina djurstallar. Det senare var
så viktigt att det t o m lär ha förekommit slagsmål mellan de som hade kor och de som hade
”onödiga” travhästar. MS medlemmar var rädda
för att de försiktiga ådalingarna skulle lägga sig i
dessa verksamheter vid en fusion.

Strid om huvudkontoret …
Var huvudkontoret skulle förläggas var också en
stridsfråga. MS hade låtit bygga ett stort kontorskomplex i Sundsvall, där också byggvaruhandeln
låg, och ansåg att huvudkontoret skulle förläggas dit. ÅSF ansåg att de som var den största
och ekonomiskt starkaste föreningen skulle få
huvudkontoret till Sollefteå. JSF önskade nog
kontoret till Östersund men den svaga ekonomin gjorde medlemmarna ödmjukare. Det pågick samtidigt en kamp om vem som skulle bli
VD för den nya föreningen. Gunnar Hedlund
arbetade slugt och idogt för att lösa problemen.
Industridelen skulle föras ihop till ett dotterbolag, som i stort skulle skötas av MS. Deras VD
Erik Vikner skulle basa för den delen och dess
kontor skulle stanna kvar i MS kontorshus i
Sundsvall. ÅSF:s VD Karl Paulsson skulle ta sig
an Norrskog. Norrskogskontoret blev förlagt
till Kramfors sedan Hedlund kommit på att det
var väldigt viktigt att Norrskogs kontor låg intill
Ncb:s huvudkontor i Kramfors.
Hedlund lyckades också få in någon formulering om att förvaltningsföreningen skulle vara
en övergångslösning under tre år, varefter fusionen skulle ske. Antalet medlemmar var drygt
15.000, men har sedan successivt sjunkit till
drygt 13.000. Virkesfångsten har rört sig om 1,5
miljoner ± 10 % m³f. I starten kom ca hälften
som leveransvirke och hälften från Norrskogs
avverkningsuppdrag. Andelen leveransvirke
minskade fort, och var 1992 ca 30 %.

… och om organisationen
Norrskog startade den 1 januari 1970 men innan
dess pågick strider om hur organisationen skulle
se ut och vilka personer som skulle placeras in
på de olika tjänsterna. Paulsson och Vikner försökte båda att dra upp starka gränser mellan sina
företag. Hedlund försökte däremot att närma
Norrskog till Ncb, t ex genom att ha gemensam
virkestransportchef samt informationschef. Enligt organisationsplanen skulle de tre regionerna
Sollefteå, Sundsvall och Östersund ha ett regionkontor vardera med en regionchef. Regionchefen skulle vara direkt underställd VD men de
anställda på regionerna krävde redan vid starten
att den skogliga delen skulle lyda under skogschefen. Eftersom inspektorerna har en stark
ställning i föreningen genom sitt samarbete med
sbo-råden tvingades styrelsen att vidta den anpassningen. Men organisationsförändringen var
nog tydligare i organisationsplanen än i verkligheten.
I samband med tillsättningen av tjänsterna erbjöds jag att antingen bli regionchef i Sollefteå
eller skogschef för Norrskog, som i inledningsskedet innebar att vara chef för den skogliga staben på huvudkontoret. Jag valde det senare.
Tiden runt 1970 upplevde jag mycket tung. Det
förekom många strider, många anställda for illa
och de avskedade hade svårt att ﬁnna likvärdiga
arbeten. Men samtidigt tyckte jag att vi på skogssidan fann varandra sedan spänningarna mellan
tidigare föreningstillhörighet och skillnader i företagskultur successivt avtonade. Därför kände
jag det intressant och meningsfullt att fortsätta
som skogschef. Det var också ett bra tillfälle att
trimma organisationen och fortsätta bygga upp
och förbättra den.
Mekanisering på frammarsch
Mekaniseringen var på frammarsch och värdefulla erfarenheter fanns att hämta från JSF och
MS. Norrskogs policy beträffande mekaniseringen var att skogsmaskinerna skulle ägas av
dem som körde maskinerna men föreningen
skulle låna ut pengarna till investeringarna för
att samtidigt kunna påverka valet av maskin. De
skogsmaskiner, som ägts av JSF och MS avveck59
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Norrskogs organisation 1990

Från häst till skotare
Foto Jerker Bylander/Ponsse
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lades därför i snabb takt. Norrskog hade ungefär
400 fast anställda huggare 1971, men behövde
dessutom ungefär 100 tillfälligt anställda. Den
snabba mekaniseringen gjorde att antalet huggare minskade snabbt. Det var en tung uppgift
för inspektorerna att friställa sina arbetskamrater, speciellt när det var så svårt att ﬁnna ersättningsarbete där huggarna bodde.
MS och JSF:s inspektorsområden var bemannade med två inspektorer och ÅSF med
enmansområden. Men successivt bildades tvåmansområden med en anskaffnings- och planeringsansvarig och en avverkningsansvarig.
Huggarna köpte själva sina motorsågar i inledningsskedet men snart skulle företagen hålla
med sågar, bensin och service. Det behövdes
därför en viss organisation för detta. Kravet på
rastkojor av god kvalitet skulle också ﬁnnas på
varje arbetsplats.
Skotarna ägdes i början av maskinägarna men
maskinerna blev allt dyrare och det blev en praxis att Norrskog köpte maskinerna i samråd med
blivande ägare och sedan upprättades en amorteringsplan och Norrskog hade maskinerna som
säkerhet tills maskinen var betald.
Ägaren betraktades i princip som arbetstagare
och åtnjöt de fördelar detta innebar och Norrskog kunde styra valet av maskiner samt bevaka
sin fordran. Storskogsbrukets mekanisering med
kvist-stationer, processorer, fällare-läggare, passade sämre inom privatskogsbruket men ändå
skedde en successiv mekanisering om än i ett
modiﬁerat skick, som bättre skulle passa privatskogsbrukets mindre avverkningstrakter. Så började skördarna, som fällde, kvistade och kapade
träden, komma i mitten av 1970-talet. Därmed
kom en maskin som passade privatskogsbruket.
Därefter låg Norrskog i nivå med storskogsbruket, ja i många fall före med mekaniseringsgraden.
Det fanns viss kritik mot mekaniseringen från
vissa medlemmar eftersom arbetstillfällen på
landsbygden minskade, men de som anlitade
Norrskogs service valde den metod som gav de
lägsta kostnaderna. Om Norrskog inte mekaniserade i den takt som gav de lägsta kostnaderna
skulle många uppdragslämnare valt andra än

Norrskog. Maskinägarna valde att successivt bli
entreprenörer.
Fyra föreningar – fyra styrelser
För VD och ekonomiavdelningen innebar förvaltningsföreningen problem. Varje primärförening skulle ha sin egen styrelse och särskild
redovisning av ekonomin. Dessutom skulle förvaltningsföreningen redovisas. Det fanns också
spänningar mellan primärföreningarnas förtroendemän, när det gällde efterlikvider, satsningar
i SÄF-bolaget, räntenivå på kapital, virkespriser
m m. Det fanns också en viss misstänksamhet
mot tjänstemännen beroende på från vilken primärförening de kom. Men Norrskogs styrelseledamöter var vidsynta och hade en stark ställning
i primärföreningarnas styrelser och därför fungerade samarbetet.
Eftersom Hedlund var ordförande i ÅSF och
Norrskog och successivt i Ncb, VD, koncernchef
och arbetande ordförande så försökte han se företagen som en enhet och menade att företagens
samlade kapital skulle arbeta där de gjorde bäst
nytta för kollektivet. Hedlunds starka ställning,
parat med denna ideologi, visade sig innebära
stora problem för Norrskog framöver.
De tjänstemän som arbetat inom JSF hade
lärt sig mycket av den ekonomiska krisen och
arbetade idogt för att förbättra JSF:s ekonomi
och undvek att hamna i situationer med osäkra
fordringar. Därför förbättrades JSF:s ekonomi
snabbt. MS engagerade sig starkt i industriföretaget SÄF. Trots att både JSF och ÅSF hade
ledamöter i styrelsen betraktades de mera som
observatörer. Inom ÅSF arbetades det för att
uppnå samma servicenivå som i de två övriga
föreningarna.
Hedlund köper industrier

Hannover papier
Det dyker upp många minnen, som när Gunnar Hedlund köpt aktiemajoriteten i Hannover
Papier och några säckfabriker i Tyskland 1973.
Många föreningsmedlemmar och vissa styrelseledamöter tyckte att kapitalet skulle användas för
att rusta upp industrierna i Sverige. Då ordnade
Hedlund så att alla styrelseledamöter och chefs61
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tjänstemän med respektive ﬁck sätta sig på ett
chartrat ﬂygplan i Kramfors för att åka till Tyskland och se industrierna i oktober 1975. Arrangemangen var så lyxiga och några skogsägarfruar
tyckte sig uppleva något av sagan tusen och en
natt. Vid besök på en av säckfabrikerna framfördes frågan om varför de var så många anställda.
Hedlund hoppade genast fram och förklarade
att i Västtyskland ﬁck de industrier som gränsade till Östtyskland bidrag för varje anställd, då
det var lönsamt att ha många anställda.

Johannedal
När Hedlund köpt Johannedal 1975 av SCA och
förklarade att det var ett önskemål från medlemmarna i Medelpad jublade ingen utom säljaren
SCA. Johannedal bestod dels av en fanerfabrik,
dels av en enhet för framställning av asfaltboard.
SCA, med sitt stora skogsinnehav, hade haft svåra problem med att skaffa råvara till fanerfabriken och miljön i boardfabriken liknade Dantes
inferno. När vi besökte området förklarade Hedlund att det stora tomtområdet var värt inköpspriset för Johannedal.
Modern kommunikation
i teknikens barndom.
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Från kommunikationsradio
till mobiltelefon
Jag minns att när skogsbolagen byggde upp ett
nät med relästationer som gjorde det möjligt
att med hjälp av kommunikationsradio nå personal i traktorer, bilar m m insåg inspektorerna
hur stor nytta vi skulle ha av ett liknande system. De övertygade mig, men jag lyckades inte få
gehör för satsningen hos dåvarande VD. Jag tog
upp en diskussion med Ncb:s skogsdirektör Nils
Gripenberg, som insåg behovet och ställde erforderligt kapital till förfogande. Systemet började
fungera 1975.
Men medlemmarna tyckte att även de ville ha
ett liknande system. De arbetade ofta ensamma
och både ur arbetarskyddssynpunkt och för
att kunna nå hemmet och verkstaden skulle en
kommunikationsradio vara värdefull. Norrskog
byggde därför upp mindre relästationer där det
fanns tillräckligt många medlemmar som önskade ansluta sig. Sbo-råd, inspektorer och en
tjänsteman på HK var engagerade i att lösa problemen. Sedan kom den mobila telefonen som
var ännu fördelaktigare. Dessa kommunika-
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tionshjälpmedel har betytt mycket för att kunna
rationalisera verksamheten, förbättra servicen
samt ge ökad trygghet.

lemmarna i sbo:na hade tidigare tagits bort. Föreningens stadgar ändrades också stegvis från att
ha krävt leveransplikt till fritt val.

Extra bonus – trots svag ekonomi
Under direktör Paulssons sista verksamhetsår
betalades en extra bonus på 15 kr/m³to timmer
levererat 1975/76 samt en efterlikvid till dem
som levererat virke säsong 1975/76 på sammanlagt 7,7 Mkr, trots att Ncb:s ställning var svag
och Norrskogsföreningarna hade aktier för ett
bokfört värde på 50 Mkr samt en mycket stor
virkesfordran. 1977 beräknades också bli ett
svagt år för Ncb.

Ncb-krisen
Det stora problemet var relationerna till Ncb.
Ncb hade fortsatt sin produktion av massa trots
de stora massalagren, beroende på lågkonjunkturen samt fortsatte ta emot massaved. För att
inte företagen skulle avskeda folk ﬁck massaindustrin lagerstöd från staten. Jag och ekonomichefen ﬁck ständigt jaga pengar från Ncb,
trots vår stora fordran för inmätt virke. Vissa
månader tvingades vi att låna pengar kortsiktigt
av Graningeverken m ﬂ för att klara personalens
löner. Någon månad dröjde det t o m några dagar över bestämd utbetalningsdag, vilket givetvis
oroade personalen. Norrskogs leverantörer ﬁck
också ibland vänta på sina likvider. Ncb:s kris
borde ha varit lätt att förutse eftersom kapitalbasen var låg i förhållande till alla industriköp och
de gamla industriernas behov av investeringar.
Redan första året som VD tog jag upp problemet i Norrskogs styrelse. Jag minns ännu Hedlunds ord ”Föreningens pengar ska vara där de
största behoven ﬁnns och just nu är det i Ncb”.
Det innebar att ingen i Norrskogs styrelse ställde
upp bakom mina önskemål om stöd från Norrskogs styrelse. Det underlättade inte mina ansträngningar att få betalt för virkesleveranserna.
Ncb:s ledning försökte i det längsta att förtiga den ekonomiska krisen som kulminerade
1978-79. April 1978 kallade Ncb till en extrastämma. Revisorerna ansåg att Ncb skulle bli
likvidationspliktigt men Anders Linde, Gunnar
Hedlunds måg, lämnade en optimistisk rapport
beträffande dotterföretagen. Samtidigt förhandlade Hedlund med staten om att den måste gå
in för att rädda Ncb och därmed rädda en del
av sysselsättningen i Ncb:s industrier. Men det
var brått ty kapitaltillskottet måste komma före
Ncb:s bokslutsdatum 30 juni 1978.

Tillträder som VD
År 1977 började jag som VD för Norrskog. Jägmästare Bertil Stener anställdes som skogschef.
Mina arbetsuppgifter ändrades så jag ﬁck mindre
tid för den skogliga delen och ﬁck ägna mig mer
åt den totala ekonomin, virkesprisförhandlingar,
virkesförsäljning, transporter, virkesmätning,
näringspolitik, föreningsideologi m m.
Jag ﬁck uppleva styrkan med att arbeta med
primärföreningarnas och Norrskogs styrelser genom att frågorna blev noga bearbetade
och det framkom ﬂera fördelar och nackdelar
än om man har bara en styrelse. Däremot blev
beslutsgången svår eftersom man helst skulle
uppnå likartade beslut för att inte försvåra förvaltning eller skapa motsättningar mellan primärföreningarnas medlemmar.
Året efter jag blev VD frågade Hedlund mig
om jag hade något emot att ÅSF:s styrelse satte
in Karl Paulsson som en av de tre ÅSF-ledamöterna i Norrskogs styrelse. Mitt svar blev ”ÅSF:s
styrelse har givetvis rätt att sätta in vem de önskar i Norrskogs styrelse, men då slutar jag”. Därmed dog frågan.
Samtliga medlemmar får sbo-tillhörighet
Tidigare kunde man som medlem välja om
man skulle vara medlem i både föreningen och
skogsbruksområdet, eller endast i föreningen,
men 1979 ändrades denna princip så att alla
Norrskogs medlemmar också blev medlemmar
i respektive sbo. De speciella avgifterna för med-

Staten ställer krav
För att staten skulle gå in med pengar krävdes att
Ncb:s styrelse skulle breddas med kunniga styrelseledamöter utifrån och att ledningen skulle
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förnyas. Dessutom krävdes att ägarna skulle gå
in med 60 Mkr, vilket resulterade i att Norrskogsföreningarna tvingades skjuta till 28,5 Mkr i aktiekapital men av detta bestod 7 Mkr av tidigare
tecknade industribevis. I beloppet ingår även de
4 Mkr som Ö-viksföreningen tilldelats, men de
vägrade betala så Norrskog ﬁck ta det ansvaret.
Sedan hade Norrskog aktier i Ncb för ett nominellt värde av 58 Mkr som bokförts till 41,5 Mkr.
För att skydda Norrskogs leverantörsfordran för
virke bildades ett särskilt bolag Skog Sjuttio AB.
Norrskogs virke, som kördes in till Ncb:s industri
i Dynäs, mättes in och var i Skog Sjuttios ägo tills
det ﬂisades, men konstruktionen ansågs osäker
vid en konkurs för Ncb. Norrskog kunde ju inte
heller låna pengar eftersom man lätt i balansräkningen kunde se hur beroende Norrskog var
av Ncb:s ekonomi. Tack vare villkorslånet som
Ncb beviljades av staten kunde Norrskog få ut en
del av sin virkeslikvidfordran men Ncb behövde
ytterligare kapital.
1979 krävde staten föreningarna på 19,5 Mkr
varav 7,9 för Norrskogs primärföreningar. Därefter avskrev staten tidigare villkorslån på 400
Mkr och gick in med ytterligare 600 Mkr. Dessutom ﬁck de s k Ncb-föreningarna lova att leverera lika mycket virke till Ncb som tidigare. Ncb
behövde snart ytterligare ägartillskott av kapital.
Hedlund satt fortfarande kvar i Ncb:s styrelse
men statens representanter gav under 1978 klara
signaler till bl a Martin Alback och mig att han
måste bort. Därför ville de att Hedlund skulle
väljas bort ur ÅSF:s styrelse för att på så sätt förlora sin plattform. Jag skrev ett brev till Hedlund
före ÅSF:s stämma i juni 1978 där jag föreslog
att han skulle avböja återval, eftersom jag befarade att det annars skulle uppstå problem i ÅSF.
Stämman återvalde Hedlund och jag kom i en
besvärlig situation, eftersom ÅSF:s styrelse ansåg
det felaktigt att en VD skulle lägga sig i val av
styrelse. Jag delar denna åsikt men bröt mot min
egen åsikt eftersom jag visste statens krav och
Ncb:s ekonomiska problem. En konkurs för Ncb
skulle med säkerhet ha inneburit att Norrskogs
aktier i Ncb samt leverantörsfordran skulle bli
värdelös. Då skulle Norrskog samt dess primärföreningar också gå i konkurs och de skogsägare
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som i sin tur hade fordringar på Norrskogsföreningarna också förlora.
Nu började den s k Ådalskrisen. Alback ﬁck
ﬂer och ﬂer att inse att något måste göras. De
lyckades få tillräckligt många stämmoombud att
kräva extrastämma. ÅSF:s styrelse tvingades därför att kalla till extrastämma men beslutade att
först skulle man också kalla till extra distriktsmöten. Det var stridiga möten med Hedlundsfalangen å ena sidan och Alback-falangen å den
andra. Trots min ideologi kände jag mig tvungen
att engagera mig och då på Albacks sida.

"Hedlundfalangen"
bildar ny förening
Vid extrastämman den 2 mars 1979 utföll röstningen så att 34 ombud stod på Hedlunds sida,
44 på Albacks och 3 blanka röster. Då ställde
styrelseledamöterna sina platser till förfogande,
men 12 av ledamöterna, ”Hedlundsfalangen”
meddelade valberedningen att om inte alla av
dem blev nominerade och valda skulle ingen av
dem acceptera en plats i den nya styrelsen. Valberedningen godkände inte kraven. De 12 hade
tydligen räknat med att de eventuellt skulle kunna förlora i valet, ty de bildade genast en ny förening som Hedlund lär ha upprättat stadgarna
till. De räknade därför med att Hedlund skulle
ingå i den nya föreningen, men till deras besvikelse blev han kvar som medlem i ÅSF.
Det ﬁnns mycket att läsa om striden i
lokaltidningarna men innehållen bör granskas
mycket kritiskt. I Västernorrlands Allehand publicerades en insändare som önskade sätta mig
på ett isﬂak i Ångermanälven för att på detta
transporteras bort ut i havet.

Hedlund avgår – och
förhandlingarna med staten tar fart
Under ÅSF-striden insåg Hedlund att han förlorat sin plattform och avsade sig engagemangen
i Ncb efter starka påtryckningar. Eftersom Hedlund var född 1900 så ansågs han ju tillräckligt
gammal för att avgå med ålderns rätt.
Då tog förhandlingarna med staten fart och
våren 1979 tvingades föreningarna överlåta alla
sina röststarka A-aktier till staten. Det inne-
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också en fördel när föreningen skulle anställda
inspektorer.
Medlemmarnas B-aktier och industribevis steg
2-5 gånger över det nominella värdet beroende
på om och när aktierna såldes. Eftersom aktier
och industribevis för ca 50 Mkr i nominellt värde i huvudsak ägdes av Norrskogsföreningarnas
medlemmar och kunde säljas för 2–5 gånger
det nominella värdet kom medlemmarna som
grupp ur Ncb-greppet utan förluster.

Virkesavtal – en del
av uppgörelsen

Gunnar Hedlund, porträtt i Norrskogs styrelserum. Sign Schmiterlöw -67.
Foto Anders Ohlsson

bar att Norrskogsföreningarnas aktier som var
bokförda till 50 Mkr såldes för 3 kr. Genom att
föreningarna sålde aktierna kunde de utnyttja
förlusten som förlustavdrag i deklarationen.
Norrskogsföreningarna ﬁck ut sin virkesfordran
och ﬁck köpa 20.000 ha skog för 40 Mkr, varav en
del i Äggforsbolaget, som hade ett skatteförlustavdrag på ca 5 Mkr. Flera i styrelsen var tveksamma till att Norrskog skulle behålla skogen. Det
var medlemmarna som skulle äga skogen ansåg
de. De tyckte därför att Norrskog skulle byta de
stora fastigheterna mot mindre SCA-fastigheter
insprängda i områden som i huvudsak ägdes av
familjeskogsbrukare. Dessa fastigheter skulle sedan säljas till medlemmar. Men med stark press
från regionchef Nils Mattsson och inspektorerna beslutade styrelsen enhälligt att behålla skogen i Norrskogs ägo. I organisationen betydde
skogsköpet mycket. Det stärkte självkänslan och
framtidstron. Älgjakten på den egna skogen var

Ett ﬂerårigt virkesavtal hörde också till uppgörelsen. Norrskog skulle leverera 600.000 m³fub
± 10 % varje virkesår och Ncb var också ålagt
att ta emot denna volym. Prisnivån skulle relateras till vad marknaden i övrigt accepterade. Om
Norrskog hade svårighet med anskaffningen av
volymen skulle Ncb erbjuda bättre ersättningar
för att trygga sin virkesförsörjning eftersom de
inte ﬁck konkurrera om virke från privata skogsägare. Jag anser att virkesavtalet var till fördel för
båda parter. I fortsättningen fungerade relationerna mellan Norrskog och Ncb bra. Jag upplevde att det byggde på ömsesidig nytta av samarbetet. Under Ncb-krisen hade Mellanskogs VD
Rune Våger och jag många kontakter eftersom vi
hade de största fordringarna på Ncb.
När vi skulle upprätta virkesavtalet hade en
advokat från Svartlings advokatbyrå upprättat ett mycket långt och detaljrikt förslag, som
ingen riktigt förstod. Ncb:s skogsdirektör Nils
Gripenberg och jag satte oss då ned och skrev ett
avtal på två A4-sidor. Det blev sedan undertecknat och fungerade väl under min tid som VD i
Norrskog.

Samarbetsråd
Nya Samarbetsrådet, som bestod av representanter från ”Ncb-föreningarna”, träffades ofta
under Ncb-krisen. Protokollen från dessa sammankomster bör vara av intresse för ”historieskrivare”.

Möten jag minns
Det dyker upp många minnen, när jag tänker på
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förhandlingarna med statens representanter angående Ncb.
Vi träffade landshövding Mats Lemne som satt
ordförande i en grupp, som skulle lösa problemen för Ncb, Vänerskog samt Södra som alla
hade ekonomiska problem. Gruppen hade tillsatts av Fälldin-regeringen.
Vi träffade Rutger Martin-Lööf som ledare av
en grupp, både i Fälldins regering och senare i
folkpartiregeringen med Erik Huss som industriminister.
Vi träffade också Roine Carlsson, Pappersindustriarbetareförbundets ordförande. Han ingick i Lemne-kommittén. Han frågade oss hur
många privatskogsägare vi representerade. Han
log när jag sa att vi representerade drygt 50 %
och kommenterade: ”Jaså, bara 50 %”. Jag hade
lust att fråga honom, ”Och Du?”, men vi var ju
där för att få honom på vår sida. Jag tycker att
det visar hur viktigt det är att ha en stor andel
av familjeskogsbrukarna som medlemmar när
det gäller de näringspolitiska frågorna. Sedan
blev han intresserad och lyssnade noga till våra
synpunkter.
Vi träffade Nils Åsling, som idogt arbetade i
”de politiska korridorerna” och som, enligt min
mening, starkt bidrog till att vi ﬁck en acceptabel
lösning av Ncb-krisen.
Hedlunds Hedersfond
När Hedlund slutade bildade de skogsägareföreningar som var delägare i Ncb Hedlunds
Hedersfond. Hedlund blev ordförande och jag
sekreterare. Avkastningen skulle stimulera forskning värdefull för medlemmarnas skogsbruk. Vi
träffades en till två gångar per år för att eventuellt ge bidrag till forskning som sökts. Det var
trevliga träffar, men varje gång framförde Hedlund att han ångrade att han inte gjort som jag
rått honom, att sluta på ÅSF:s stämma, då skulle
splittringen uteblivit.
Jag tycker att Hedlund var trevlig och omtänksam, och att han var en skicklig föreningsman och politiker, men han var en olycka som
industriman. Han köpte den ena gamla industrin efter den andra till glädje för säljarna. Att
förtroendemännen accepterade allt visar vilken
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stark ställning han hade.
Virkesfrågor

Virkespriser
Virkesprisförhandlingarna var årligt återkommande, där priser för hela säsongen fastställdes.
Avsikten var också att Norrskog och köparna av
massaved och timmer skulle tillämpa samma
priser inom samma område. För Norrskog var
det viktigt att uppnå säsongspriser för att underlätta planeringen av uppdragen. För att få
bättre planeringsunderlag gavs premier för tidig
kontraktering och för avverkningstrakter som
kunde avverkas under barmarksperioden.
Under ﬂottningsperioden hade ﬂottningsavdragen ökat ju längre från skiljet virket lades i älven.
Den principen fortsatte även sedan ﬂottningen
upphörde fast då var utgångspunkten industrins
belägenhet. Både ﬂottningsavdraget och transportavdraget ökade inte med hela kostnadsökningen utan det skedde en viss reduktion. Men
konstruktionen var svår att redovisa och förklara, eftersom virket kunde dirigeras till olika
industrier. Därför kom Norrskog på att man
skulle arbeta med områdesvisa priser s k sbopriser som var lätt att tillämpa och förstås av
leverantören och underlättade virkesbyten samt
redovisningen. Vi hade också den åsikten att
sbo-priserna skulle minska skillnaden mellan de
som låg nära industrin och de i inlandet, ty prisskillnaderna mellan områdena tålde inte att bli
för stora. Att bygga en skogsbilväg innebar inget
ökat transportavdrag. Industrin ville först inte
köpa idén utan hösten 1980 gick Norrskog ensidigt ut med sbo-priser. Men till slut accepterade
industrin både priskonstruktionen och nivån.

Virkesmätning
Virkesmätningsfrågor var givetvis också viktiga
för våra medlemmar. Jag satt som privatskogsbrukets representant både i virkesorganisationen Virkesmätningsrådet och i den lokala virkesmätningsföreningen. Min inställning var
att virket skulle mätas så rättvist som möjligt,
men att stor hänsyn också måste tas till mätningskostnaderna. Man gick från stockmätning
till travmätning av massaved. Traven justerades
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medels stickprov. Det slog bra för större partier
men enstaka travar kunde variera något men att
fortsätta med stockmätning skulle bli förödande
dyrt genom allt högre personalkostnader. Man
ﬁck kompromissa mellan kravet på exakthet
och kostnad. Timret fortsatte man mäta genom
stockmätning, som dock kunde mätas rationellt
vid sågverken. För förtroendet var det viktigt att
mätarna var opartiska och utsattes för löpande
kontroll. Skogsägareföreningarna kunde följa resultaten av stickproven i styrelsearbetet.

Skogsbrukets Datacentral (SDC)
Jag var också med i styrelsen för Skogsbrukets
Datacentral (SDC). SDC:s viktigaste uppgift var
att ta hand om VMF:s inmätningsresultat, bearbeta dem samt redovisa dem till leverantören.
SDC skötte också prisräkningen av virket. Min
åsikt är att det inte ska vara taktiska mätningssystem, som ska avgöra ekonomin utan själva
prissättningen.
Övergången från manuell redovisning ut till
skogsägarna till helt datoriserad redovisning
med datorerns hjälp har tidvis inneburit stora
påfrestningar för de anställda. Önskemålen om
en detaljredovisning varierar mycket från medlem till medlem.
Näringspolitik
Näringspolitisk bevakning var ständigt nödvändig.
● 1980 kom skogsvårdslagen och detaljföreskrifter med bl a röjningsplikt.
● 1981 rådde virkesbrist och staten beslutade
om ﬂera bidrag som ﬁnansierades av ökade
skogsvårdsavgifter. Förslag om tvångsavverkning kunde skogsägareföreningarna och LRF
förhindra.
● Under 1983 infördes krav på minimiavverkning, gallringsskyldighet och kravet på skogsbruksplan. Under året pågick också arbete med
att förändra Plan- och Bygglagen (PBL) samt
Naturresurslagen (NRL). Enligt förslagen skulle
äganderätten avsevärt försvagas. Skogsägarrörelsen agerade med skrivelser, sammankomster
med många deltagande, en budkavle i form av
en grov stock som gick runt i Norrland samt

vårdkaseldar över hela Sverige. Det hade effekt
och lagförslaget mjukades upp och beslutet ﬂyttades fram till 1986.
● Under 1987 pågick bevakning av tillkomsten
av en ny jordförvärvslag. Lagen resulterade i att
juridiska personer ﬁck större möjligheter att
köpa jordbruksfastigheter, t ex sågverk.
● 1988 skapades ett inlandsråd med deltagande
av föreningar från Mellanskog i söder och upp
till Norrbotten. Norrskogs förtroendemän var
också engagerade i kommunernas arbete med
att skapa kommunala översiktsplaner där både
jord och skog berördes.
Fusion
Gunnar Hedlund hade fått Norrskogs styrelse att
acceptera en skrivning i verksamhetsberättelsen
för 1970 enligt följande. ”Målsättningen för allt
samarbete mellan Norrskog och Ncb är att förena alla skogsbönder i Norrland och Dalarna i
en enda slagkraftig skogsägareförening med den
industriella verksamheten i ett helägt dotterbolag.”
Planerna var också att förvaltningsföreningen
bara skulle sträcka sig över tre år, varpå en fusion
skulle ske. Men motståndet var stort och först
1986 beslutade medlemmarna om fusion. Ådalarnas, Medelpads och Jämtlands skogsägareföreningar skulle fusioneras med Norrskog ek
för som sedan 1970 fungerat som förvaltningsförening för föreningarna.
Förvaltningsföreningen hade fungerat väl,
men det var en tung beslutsprocess med fyra
styrelser. Dessutom var en fusion nödvändig för
att kunna arbeta effektivt med tillgängligt kapital och för att kunna utnyttja administrativa
samordningsvinster mellan Norrskog och SÄFbolaget. Fusionen fullföljdes 1987.
Dotterbolaget SAEF AB (tidigare SÄF)
SAEF AB, ett dotterföretag till Norrskog, blev en
viktig del i Norrskog efter fusionen. Jag blev VD
även för SAEF och det var viktigt att snarast förbättra lönsamheten.
Hyvleriet och brädgården behövde en större
investering för att bli rationell och få en acceptabel arbetsmiljö. Styrelsen valde att sälja
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Slutord
När jag nu läser mina minnesanteckningar
handlar det mesta om problem, men tiden som
anställd inom skogsägarrörelsen har varit fylld
av i huvudsak positiva och mycket intressanta
upplevelser. Det stöd jag känt från medarbetare,
styrelseledamöter och medlemmar har gett mig

trygghet och känts stimulerande. Det har gett
mig många ﬁna upplevelser att minnas. Jag har
också i mitt arbete fått träffa många intressanta
personer.
Jag har ansett det mycket viktigt att bygga upp
Norrskogs ekonomi för att det skulle bli ett företag som tålde lågkonjunkturer, prisutspel och
satsningar på organisationen. Norrskogs styrelse
har delat min uppfattning, trots att det kunde
vara lockande att i en högkonjunktur dela ut
större efterlikvider.
Jag beundrar Norrskogs inspektorer. De har
ett tufft arbete både fysiskt och psykiskt. När
Norrskog började hade föreningen inte så många
fast anställda huggare, varför inspektorerna ﬁck
ﬁnna tillfälliga lösningar. Eftersom varje avverkningsuppdrag särredovisades och föreningarna
ytterst sällan kompenserade om det blev ett
misslyckande, blev pressen på inspektoren stor.
Konstigt nog ställde skogsägarna större krav på
”sina” inspektorer än på övriga skogstjänstemän.
Trots detta hörde man sällan klagomål från inspektorerna. De var nog gripna av föreningsideologin och insåg hur betydelsefullt deras arbete
var för familjeskogsbrukets bästa.
Jag tyckte att jag kunde lämna ett bra företag
när jag slutade 1992, speciellt om man tar hänsyn till skogsfastigheternas övervärde. Dessutom
kändes det tryggt att styrelsen utsåg Ove Jacobsson, som handplockats från Mellanskog och
fungerat som vice VD två år, att efterträda mig.
❑

Tre vd-generationer. Fr v Nils Nilsson, Ove Jacobsson och Stig Österberg.
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anläggningen till en av virkessäljarna. Byggvaruhandeln i kontorshuset i Sundsvall visade dålig
lönsamhet och såldes till en järnhandlare. Möjligheterna att få kutterspån till djuren bevakades
och tidigare medlemsrabatter vid byggvaruhandeln kunde behållas. Den lilla och orationella
impregneringsanläggningen i Östavall såldes.
Kontorshuset såldes 1989 för 20 Mkr. Två år tidigare hade arbetsutskottet i MS:s styrelse blivit
erbjudna 5 Mkr för samma hus.
I SAEF AB fanns nu bara Östavallssågen kvar.
Den började byggas 1984 och 1985 togs sågen
i drift. Den var kostnadsberäknad för 60 Mkr
men kostade 80 Mkr att bygga. Årsproduktionen var beräknad till 60.000 m³. Det gick trögt
att få fart på sågen de första åren. 1989 utsågs
en tjänstemannastyrelse med Norrskogs VD
som ordförande. I styrelsen invaldes också två
utomstående ledamöter, Valdemar Sannesson
och Sven-Gösta Jakobsson, båda jägmästare och
med erfarenhet från sågverksamhet. Jägmästare
Anders Warg utsågs till VD. Genom kompletterande investeringar och borttagande av s k ﬂaskhalsar förbättrades lönsamheten.

Kommentarer till
Stig Österbergs historieskrivning

S

tig Österberg spelade en central roll i skogsägarrörelsen i Mellersta Norrland, dvs i Västernorrlands och Jämtlands län. Stig Österbergs
Minnesanteckningar från hans tid inom skogsägarrörelsen är därför intressanta och ett värdefullt dokument ur skoghistorisk synpunkt. Som
fältchef i Ådalarnas skogsägareförening kom
han att aktivt medverka till uppbyggnaden av
de skogsbruksområden, som börjat i Jämtland
redan 1955 och som ﬁck vidare spridning. Det
var pionjären, skogsinspektoren Erik Olofsson i
Hammerdal som med aktivt stöd av ledningen
för Jämtlands skogsägareförening tog initiativet
till skogsbruksområden som en väg att aktivera
skogsägarrörelsens kontakter med medlemmarna.
Det ligger i sakens natur att historien om denna epok av skogägarrörelsens utveckling i mellersta Norrland i hög grad handlar om Gunnar
Hedlunds gärning som ordförande i Ådalarnas
Skogsägareförening och ordförande i riksorganisationen Sveriges Skogsägareföreningars
Riksförbumd, SSR. Han blev sedermera också
koncernchef och drivande kraft i Norrlands
Skogsägares Cellulosabolag, NCB. Där gör Stig
Österberg enligt min uppfattning sig skyldig till
en allt för snabb generalisering genom att förklara att:
”Jag tycker att Hedlund var trevlig och omtänksam och att han var en skicklig föreningsman och politiker, men han var en olycka som
industriman. Han köpte den ena gamla industrin efter den andra till glädje för säljaren. Att
förtroendemännen accepterade allt visar vilken
stark ställning han hade.”
Det är klart att Hedlund dominerade styrelsearbetet på ett mycket personligt sätt, men det
kan å andra sidan inte förklara att styrelsen inte
insåg att den delade ansvaret. Relationen mellan
den verkställande ledningen och styrelsen var
f.ö. likartad i Södra Förbundet har jag förstått av
de vittnesmål som anförts.
Stora förhoppningar knöts till engagemanget i

det bolag som bildades 1952 för att bygga massafabriken i Mönsterås, Skogsägarnas Cellulolsa
AB. Vid aktieteckningen för detta bolag var den
allmänna uppfattningen att detta bolag skulle
vara grunden för ett riksomfattande industribolag i skogsägareregi.. Det strandade emellertid
framför allt på motsättningarna mellan Gunnar
Hedlund och ledaren för Södra skogsägarna,
Gösta Edström. Resultatet blev att man gick var
sin väg när det gällde industriengagemangen.

J

ag har i samband med att jag skrev min biograﬁ om Gunnar Hedlund (Gunnar Hedlundpolitikern och industrimannen , Ekerlids förlag
1999.) försökt teckna en helhetsbild av Hedlunds
insatser i den norrländska skogsnäringen. Sammanhållningen i rörelsen var hans ständiga problem och begränsade hans handlingsfrihet. Det
var en av anledningarna till att han organiserade
Norrländska skogsägareföreningarnas samarbetsråd under ledning av tidigare disponenten i
Jämtlands Skogsägareförening, Anders Frändén.
1959 valde alltså skogsägarna i Norrland att gå
sin egen väg och bildade Norrlands Skogsägares
Cellulosabolag, NCB. Hedlund var den drivande
kraften och koncernchef. Han var en dominerande kraft i företaget, vilket med tiden skulle
visa sig skapa problem. Så tillvida har Stig Österberg rätt i sin värdering av NCB.s utveckling.
Hedlund hade emellertid en klar strategi med
sina industriköp i NCB:s regi. Han var helt övertygad om att de gamla familjekoncernerna som
präglade 50-och 60-talet hade svårigheter att anpassa sig till en ny tids krav och därför i realiteten
överlevt sig själva . Hans ambitioner var att delta
i den strukturförändring han ansåg nödvändig i
den norrländska skogsindustrin och göra det på
ett sätt som rimligen motsvarade den råvarubas
som det enskilda skogsbruket i Norrland representerade. Det fanns naturligtvis även en strävan
att bryta den nordsvenska virkeskartellen, som
vid den här tiden dominerade prissättningen på
skogsråvaran.
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Problemet skulle visa sig vara att den svenska
bankvärlden var hårt uppbunden i skogsindustriblocken. Det illustrerades kanske bäst när
skogskoncernen Modo hamnade i svårigheter
under 1970-talets industrikris. Då fanns koncernen i Handedlsbanksfären med trygg uppbackning medan NCB i princip inte hade någon
huvudbank. Skogsägarrörelsen var splittrad och
kunde inte mobilisera tillräckligt kapital för koncernens fortbestånd.I mars 1978 stod det klart att
NCB var i en allvarlig likviditetskris. Som industriminister tillkallade jag då en särskild opartisk
utredningssgrupp för att analysera situationen.
Jag bad landshövding Mats Lemne leda gruppen,
som i övrigt bestod av tidigare bankdirektören
Gösta Olsson, tidigare chefen för KF:s massabruk
i Fiskeby, Rutger Martin-Lööf, pappersindustriarbetarförbundets ordförande Roine Carlsson
och LRF:s VD Thorsten Andersson.

L

emne-gruppen ﬁck emellertid avsked av den
Folkpartiregering, som tillträdde oktober
1978 sedan Fälldinregeringen avgått på grund
av oenighet i kärnkraftsfrågan. Lemne-gruppen
ersattes av en förhandlingsgrupp med RutgerMartin Löf och Gunnar Olsson med uppdraget
att stycka och sälja ut delar av NCB, dock med
staten som majoritetsägare, eftersom socialdemokraterna, som folkpartiregeringen var beroende av, krävde detta. Skogsindustrins kris gjorde att det nu också blev aktuellt med en statlig
insats för att rädda Södra skogsägarna, där staten
genom en nyemission blev delägare med 40 %.
Medan Vänerskogsgruppen hänvisades till konkurs.
Skogsägareföreningarna var alltså en allt för
splittrad bas för att bygga ett nytt industriföretag.. Det kom klart till uttryck när nedtecknaren
av dessa rader sedan Fälldinregering I avgått och
jag inom ramen för LRF 1979 föreslog bildandet
av ett särskilt paraplybolag som ett investmentbolag för landets skogsägarrelaterade industriföretag. Det försöket av den s.k. Åslinggruppen
sprack på oenighet i skogsägarrörelsen och
LRF.
När jag skrev min biograﬁ om Gunnar Hedlund och genom svärsonen Anders Linde ﬁck
tillgång till en del av de efterlämnade dokumen70

ten visade det sig också att det fanns ett efterlämnat manuskript till vad som var Gunnar
Hedlund avsikt, till en ”Vitbok om NCB”. Någon
vitbok har emellertid aldrig publicerats. Gunnar
Hedlund är även i sina utkast till vitbok trogen
sin natur och kyligt analyserande. I ett avsnitt
”Den offentliga debatten” kan han emellertid
inte dölja en viss bitterhet och skriver:
”Vad som kommit till offentligheten efter
krisen är genomgående negativt. Allt tänkbart
ofördelaktigt eller vad som kunnat presenteras som ofördelaktigt har dragits fram. Någon
önskan att sätta Ncb i relation till andra företag inom näringslivet har icke kommit till synes…”
Jag har tillåtit mig att i min biograﬁ förklara
Gunnar Hedlunds gärning som industriledare
på följande sätt:
Gunnar Hedlunds strategi att köpa beﬁntliga
industrier och från den positionen inleda en genomgripande strukturförändring av den norrländska skogsindustrin kritiseras ofta. Egentligen fanns det inget val. Det var just genom att
ta ledningen i den tidigare av den etablerade
industrin försummade strukturomvandlingen
som skogsägarna hade möjlighet att etablera
sig på marknaden.(Sid. 268)
Sammanfattningsvis skall sägas att Stig Österbergs intressanta minnesanteckningar har gett
anledning till att analysera en spännande epok
i den norrländska skogsägarrörelsens historia.
Det var också motivet till att jag år 1999 skrev
min biograﬁ om Gunnar Hedlund.
❑

Nils G. Åsling (80) kallar sig själv i sina memoarer
”Skäl att minnas” för en mångsysslande bonde,
och han har i den andan varit verksam bl.a. som
journalist och författare. Som politiker blev han
industriminister (näringsminister) i Fälldin-regeringarna I,II och III åren 1976 – 1978 och 1979 – 1982.
Därefter blev han arbetande ordförande i Sveriges
Föreningsbank fram till beslutet om börsnotering,
vilket också ledde till samgåendet med Sparbankerna till dagens Swedbank.

SKOGSMUSEET
I LYCKSELE AB
– skogshistoriskt museum i södra Lappland

I Skogsmuseets utställningar får du en bred bild av
skogsbruket genom tiderna, slitet med yxa och såg,
kockans särskilda plats i skogsarbetarens liv, torparhustruns
fullmatade arbetsdagar året runt, ﬂottarens rännande med
timret längs skiftande vattendrag och maskinförarens
ensamma liv i sin hytt och mycket, mycket mer.

Välkommen!

www.skogsmuseet.se
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Ove Jacobsson
Ledamot i KSLA sedan 1991, började sin bana som skogsvårdare. Han var
anställd vid skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län 1964-1974, från 1968 som
chef för södra skogsvårdssektionen.
1975-1977 arbetade han som skogsvårdschef i Korsnäs AB, varefter
han hösten 1977 värvades som skogschef till Skogsägarna Mellanskog. På
denna befattning blev han kvar till och med 1989. Efter två år som skogschef i Skogsägarna Norrskog tillträdde han 1 januari 1992 vd-tjänsten i
denna förening. Han lämnade på egen begäran sin tjänst vid föreningsstämman 1999.

Nils Nilsson
tog sin jägmästarexamen 1985. Direkt efter examen anställdes han vid
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten där han under de följande fem åren
kom att jobba med bl a mekaniserad plantering, datorstödd aptering och
sedermera som projektledare för projektet mekaniserad röjning. Den 1
februari 1990 anställdes han som transportchef vid Industriskog i Falun.
Två år senare tillträdde Nilsson en befattning som Skogschef i Norrskog,
som han upprätthöll fram till 1999 då han tog över vd-skapet i föreningen
efter Ove Jacobsson.

Skogsägarna
Norrskog 1990–2008
Från början av 90-talet och framåt skedde stora förändringar inom skogsnäringen i
Norrskogs verksamhetsområde. Omstruktureringen av sågverksbranschen, ägarbyten
inom cellulosaindustrin och en tilltagande konkurrens om virkesråvaran kom i väsentlig grad att påverka Norrskogs utveckling och inriktning. De svåra åren under NCBkrisen hade påverkat föreningens syn på industriengagemang och ökat insikten om
betydelsen av en stark ekonomi. Efter att i många år ha bedrivit en försiktig industripolitik ökar Norrskog undan för undan sitt engagemang inom den trämekaniska sektorn.
Denna omvärdering av industripolitiken bottnar i de förändringar inom skogsindustrin som blir alltmer uppenbara.

Industrifrågor
Trevande start under 1980–talet
Den i tidigare avsnitt beskrivna Ncb-krisen färgade länge medlemmarnas och styrelsens åsikter
rörande föreningens engagemang i skogsindustri. Jämtlandsföreningen hade under 60-talet
misslyckats med att få fart på Bräckesågen – den
72

lades ner 1967. Ådalarnas skogsägareförening
hade ingen industriell erfarenhet, eftersom Gunnar Hedlund drivit linjen att Ncb skulle svara för
förädling av medlemmarnas virke. Inom Medelpad fanns en mer positiv inställning till förädling. Föreningen hade en såg i Stöde och drev
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under 70- och 80-tal ett hyvleri i Bergsåker och
ett byggvaruhus i Sundsvall.
I Stöde fanns inte fysiskt utrymme för en utbyggnad av sågen. Norrskogs dotterbolag, SAEF
AB, köpte därför en såg i Östavall i västra Medelpad och moderniserade denna 1984 –1985. Investeringen uppgick till 80 Mkr för en beräknad
produktion om 60 000 m³sv. Efter några år med
inkörningsproblem lämnade sågen goda täckningsbidrag till Norrskogs resultat. De goda sågverksåren 1989 och 1990 gav sammantaget över
31 Mkr före skatt.
Rädslan för industriella misslyckanden fanns
dock kvar ute i medlemsleden, särskilt i Jämtland. Så sent som 1991 ﬁck styrelsen en skrivelse
från sbo-råden i Hissmofors och Offerdal, där
man avrådde från nya industriengagemang.
Flera mindre köpsågverk
försvann 1992–1994
Den utdragna lågkonjunkturen 1990 – 1993 ledde till stora ekonomiska problem för några köpsågverk och därmed även för föreningen. Överskottet på sågtimmer medförde i enstaka fall
oplanerad inkörning av timmer, som föreningen
hade svårt att få full betalning för. De samlade
kundförlusterna under de aktuella åren blev för
Norrskog ändå begränsade, ca 2 Mkr. När trävarukonjunkturen i mitten av 90-talet äntligen
förbättrades hade fem köpsågverk försvunnit
från kundlistan.
Kursändring vad gäller industripolitik
Norrskogs styrelse beslutade hösten 1993 att
föreningen framgent skulle driva en mer aktiv
industripolitik. Föreningen skulle, för att bättre
kunna bevaka medlemmarnas intressen, bli en
aktiv part i de mindre och medelstora sågverkens utveckling. Bland motiven för en mer aktiv
industripolitik fanns de stora avsättningsproblemen under lågkonjunkturen 1991 – 1993. En
annan faktor som deﬁnitivt påverkade beslutet
var de stora bolagens ökade intresse för trävaruindustrin. Föreningen måste agera så att det
på sågverkssidan inte blev samma ägarkoncentration som på ﬁbersidan. Industripolicyn slog
samtidigt fast att det under överskådlig tid inte

fanns några möjligheter för Norrskog att engagera sig i cellulosa- och pappersindustri.
Ett fjärde skogsblock bildades 1993
På en presskonferens i oktober 1993 meddelade
dåvarande näringsministern Per Westerberg att
de statliga bolagen ASSI och Domän skulle slås
ihop och att även det statsdominerade Ncb skulle ingå i den nya koncernen. De privata ägarna i
Ncb skulle erbjudas att byta ut sina aktier i Ncb
mot aktier i det nybildade AssiDomän, vilket
också skedde. Denna strukturförändring föranledde endast detaljändringar i avtalet rörande
Norrskogs åtagande beträffande virkesförsörjning till Dynäsfabriken.
Försök att skapa en
sågverksgrupp i inlandet
Ägarna till två mindre sågverk i västra Ångermanland erbjöd i slutet av 1993 Norrskog att
köpa de båda verken, Backe och Tågsjöberg, med
en sammanlagd kapacitet av 50 000 m³sv.
Det visade sig då att ﬂer företag, bl.a. Assi Domän (AD), som ägde sågar i Dorotea och Vilhelmina, fått erbjudande om att köpa sågarna.
AD föreslog att de tillsammans med Norrskog
skulle köpa de båda sågarna för att bilda ett sågverksbolag, som också skulle ta över Dorotea
Emballage och Vilhelminasågen. AD hade inlett
en strukturomvandling av sin sågverksrörelse
och ville begränsa sitt ägande i områden som var
grandominerade och där AD hade små skogstillgångar. AD ville därför endast ha en minoritetspost i det nya bolaget.
Detta förslag blev av olika skäl aldrig förverkligat. Backe–Tågsjöberg försattes så småningom
i konkurs och bjöds av konkursförvaltaren ut
på anbud. Norrskog lämnade tillsammans med
Camfore AB, en jämtländsk sågverksgrupp, ett
anbud på ca 30 Mkr för de båda sågarna. AD
hade räknat med att kunna köpa verken för
högst 20 Mkr.
Norrskog kunde sedermera konstatera att
virkesstrategiska överväganden ledde till anbud
på långt högre tal. Jämtlamell tillsammans med
Ramsele Skogsägareförening och SCA lämnade
nämligen ett bud på över 50 Mkr och blev ägare
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till sågarna. Den höga anbudssumman sades
bero på rykten om att någon lämnat ett bud på
47 Mkr. Det sägs att den största långivaren genom det generösa anbudet ﬁck tillbaka varenda
krona av de lämnade lånen. Båda sågarna är sedan några år nedlagda.
Köp av 20 % av aktierna i Camfore AB
Samarbetet med Camfore kring anbud på
Backe-Tågsjöberg blev inledningen till en dialog
om delägande i Camfore AB. Detta privatägda
bolag behövde kapitaltillskott efter en strukturomvandling och fann Norrskog vara en intressant samarbetspartner. Camfores sågverk låg
nämligen inom områden, som var dominerade
av privatskog.
Våren 1994 förvärvade Norrskog 20 % av
kapital och röster i Camfore AB, som hade tre
produktionsenheter i Jämtland. Med den begynnande högkonjunkturen som bakgrund blev
priset för de 20 procenten relativt högt, ca 22,7
milj. kr. Då är de tilläggslikvider, som föll ut
1995 och 1996 inräknade. I slutet av 1994 köpte
Camfore in Doroteasågen i södra Lappmarken.
Camforegruppens totala produktion av sågat
virke var därefter ca 200 tusen m³sv, varav ca 50
tusen m³sv förädlades genom hyvling. Under de
närmaste åren köpte Norrskog in några mindre
aktieposter i Camfore så att ägarandelen i slutet
av år 1999 uppgick till ca 21 %.
Norrskog var en stor virkesleverantör till Camforegruppens sågverk. Även efter Norrskogs intåg på ägarsidan fungerade Camfore som en helt
självständig grupp med egen virkesanskaffning
vid sidan av Norrskogs leveranser. Detta vållade
en del problem för Norrskogs fältpersonal, som
ibland mötte Camfores virkesköpare som konkurrenter på virkesposter hos norrskogsmedlemmar.
Under 2000 erbjöd dåvarande huvudägaren i
Camfore, Per Stjernström, Norrskog att köpa ytterligare 10 % i Camfore. Affären genomfördes
vilket skapade en del uppståndelse bland övriga
delägare då det, genant nog, stod klart att såväl
säljare som köpare förbisett aktieägaravtalets
hembudsklausul. Efter en del diskussion, klargörande och förhandlande reddes dock frågan
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ut och Norrskog stod som ägare till 31 % av aktierna i Camfore
Daikichi – vidareförädling av gran
År 1996 beslöt Norrskog, genom det helägda
dotterbolaget SAEF AB, att gå in som en av två
huvudägare i ett nytt bolag för vidareförädling,
Daikichi Corporation AB. Detta bolag byggde en
fabrik i Ljungaverk för tillverkning av limmade
byggelement för den japanska marknaden. Den
andra huvudägaren i bolaget var ett japanskt företag, Nagao Corporation, som hade fabriker för
byggelement i Japan och som skulle svara för all
försäljning av produkterna.
Daikichi ﬁck redan från starten 1997-98 problem med avsättning till lönsamma priser på
grund av vikande byggmarknad i Japan och
kraftigt ökad konkurrens från tillverkare i Tyskland och Österrike. De följande årens kraftiga
produktivitetsförbättringar i anläggningen förmådde dessvärre inte hålla takten med fortsatt
sjunkande priser och ogynnsam valutautveckling (betalning erhölls i japanska Yen). Den i
starten förväntade fördelen med att endast producera en produkt mot en marknad och försäljning genom en enda kanal förbyttes snart till
en klar nackdel för Daikichi. Till detta kom att
huvuddelägarna hade vitt skilda synsätt på hur
ledning, drift av verksamheten och försäljning
skulle organiseras, skillnader som i hög grad var
kulturellt betingade.
Med tiden och i takt med en allt mer ansträngd
ﬁnansiell situation i bolaget insåg huvuddelägarna att en renodling av ägandet måste till för
att ge Daikichi rimliga förutsättningar för en
fortsatt drift. Under 2003-2004 köpte Norrskog
ut övriga delägare i företaget. Under ytterligare
tre år har produktionen i Ljungaverk fortsatt
som tidigare med huvudsaklig inriktning på
byggelement för den japanska byggindustrin.
Under 2007 mattades den japanska marknaden av, mycket på grund av ändrade regler för
bygglov som stoppade upp nybyggnationer.
Situationen för Daikichi blev snabbt akut och
ledningen tvingades permittera huvuddelen av
personalen
Fabriken har under det senaste året gått på
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Interiör från limträfabriken i Ljungaverk.

sparlåga och verksamheten har idag karaktären
av utvecklingsverkstad för att ﬁnna nya produkter och marknader, som passar den mycket
nischade och specialiserade produktionsanläggning som fabriken i Ljungaverk utgör.
Modernisering av sågen i Östavall
Styrelserna i SAEF-bolaget och i Norrskog tog
1998 beslut om att under åren 1998 – 2000 modernisera och bygga ut sågen i Östavall. De tunga
delarna i investeringen var byggande av ett nytt
justerverk och nya timmerintag. Efter investeringarna skulle båda såglinjerna kunna köras
samtidigt. Investeringsplanen om totalt 130
Mkr omfattade även ombyggnad av mätstation
och utökning av timmerplan m.m. Sågen drabbades åren 1999 och 2000 av omfattande driftsstörningar i det nya justerverket, vilket medförde
kraftiga resultatförsämringar för SAEF-bolaget
och koncernen.

Walk on Wood Flooring AB – ett i
Norrskog misslyckat förädlingsprojekt
I början av 1999 tog Norrskog ytterligare ett steg
i sitt industriengagemang genom att gå in som
20-procentig delägare i projektet Bräcke Golv AB.
Övriga delägare i detta vidareförädlingsprojekt,
som syftade till att bygga en fabrik för treskiktslimmade golv, var Byggelit, SCA Skog och Trä,
Jämtlamell och Z-Invest. Ur Norrskogs perspektiv betraktades Bräcke Golv, sedermera Walk On
Wood Flooring AB (WOW), som ett intressant
samarbetsprojekt med starka delägare som skulle kunna bidra till att öka förädlingsgraden på
regionens skogsråvara. Med en begränsad kapitalinsats, ca 4 Mkr, bedömde dåvarande styrelse
i Norrskog att projektet också skulle kunna öka
föreningens kompetens och kunnande inom
vidareförädling. Den främsta risken/svagheten
man identiﬁerade i projektet var att ingen av
huvuddelägarna hade branschkunnande när det
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gällde skiktlimmade produkter, som i ﬂertalet
fall riktar sig direkt mot konsumentmarknaden.
Huvudägarnas roll begränsades därmed till att
bli ﬁnansiärernas.
Relativt snart blev denna svaghet uppenbar.
Gillis Blomqvist, initiativtagare till och pådrivare av projektet, tillika mindre delägare i WoW
och marknadschef i bolaget, var vid sidan om
den externt rekryterade ordföranden, Lars Thelander, de enda som egentligen hade kompetens
på treskiktslimmade golv. Blomqvist var tidigare
ägare till golvfabriken Hedex i Rätan, Thelander hade verkat som konsult inom golv och trä
hos Tarkett. Efter en relativt motig bygg- och
uppstartsperiod av fabriken och upprepade kapitaltillskott avsade sig Blomqvist uppdraget
som marknadschef för att efter ytterligare en tid
avyttra sina aktier i bolaget. I maj 2001 avsade sig
ordföranden Lars Thelander omval till styrelsen
vilket innebar att den sista personen med kunskap om golvtillverkning i lednings- och ägarkretsen lämnade bolaget.
Under de följande åren fram till 2003 fortsatte
ägarbilden i WOW successivt att förändras. Efter
att såväl Z-Invest som SCA valt att avveckla sitt
ägande i WOW, utgjordes ägarkretsen i början
av 2003 av Jämtlamell med 58 %, Norrskog med
25 % och Byggelit med resterande 17 % av aktierna. Bolaget var då återigen i akut behov av
kapitaltillskott för att undvika en konkurs. För
att möjliggöra ett brett ﬁnansieringsupplägg
ställdes krav på en tydligare ägarbild bl a för att
underlätta en effektiv styrning av företaget. Respektive delägare hade därför att ta ställning till
att ta över samtliga aktier i bolaget eller sälja sina
egna aktier.
I maj 2003 valde Norrskogs styrelse att sälja
sina aktier i WOW till Jämtlamell. Styrelsens
bedömning var att en konsekvent och kraftfull
satsning i WOW skulle ha minskat föreningens
utrymme för investeringar på sågsidan och mer
näraliggande vidareförädling. Äventyret i WOW
ledde till en reaförlust för Norrskog på 17,5
mkr.
WoW som i dag ägs av ﬁnansmannen Maths
O Sundqvist är sedan 2007 i drift igen och tillverkar golv för IKEAs räkning.
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Norrskog köper hela Camforegruppen
I mars 2004 offentliggjorde Norrskog och Camfores grundare, f d riksdagsmannen, entreprenören och industrialisten Per Stjernström, vid
en gemensam presskonferens att Norrskog köpt
samtliga aktier i den jämtländska sågverksgruppen. Föreningen, som grundat på erfarenheterna från NCB-krisen, hade bedrivit en mycket
försiktig industripolitik blev i ett slag ägare till
en sågverksgrupp som i produktionskapacitet
kunde räknas in bland de 8-9 största i landet.
Naturligtvis gav affären eko av skiftande valör
bland medlemmar och andra skogsägare. De
jämtländska tidningarna tillkännagav att nu var
en jämtländsk industriepok till ända. Det jämtländska företaget Camfore hade absorberats
av Norrskog. Medlemmar vid kusten ansåg att
detta var början på slutet för Norrskog medan
kollegorna i inlandet menade att affären borgade
för trygg avsättning och bra priser på timmer.
Hur kom det sig då att Norrskog efter sina
bittra erfarenheter från NCB-äventyret återigen engagerade sig tungt i skogsindustri? Av det
ovan sagda framgår att Norrskog kommit att
bli den enskilt största ägaren i Camfore, dock
utan egen majoritet. Ägarbilden i bolaget var
splittrad med ett stort antal mindre delägare
som bedömdes ha divergerande intressen av sitt
engagemang i Camfore. I takt med att Camfores ﬁnansiella situation blev alltmer ansträngd
växte förväntningarna på att Norrskog som varande den störste ägaren skulle agera för att lösa
bolagets ﬁnansiella kris. Dessa förväntningar i
kombination med att Norrskog med sina 30 %
av aktierna de facto inte hade ett avgörande inﬂytande på bolagets utveckling, kom med tiden
att bli allt mer besvärande.
Samtidigt hade strukturförändringarna inom
sågverksindustrin i området fortsatt med oförminskad styrka. Nya sågverksgrupperingar och
nerläggning av ﬂera enheter parallellt med SCAs
förvärv av Graninge Skog och Trä hade skapat
en helt ny situation på virkesmarknaden. Färre
fristående köpsågverk och ett SCA med en helt
ny strategisk syn på sin sågverksrörelse indikerade en utveckling mot en timmermarknad med
få starka köpare av sågtimmer. För Norrskogs

Camfores huvudkontor i Hammerdal.

Foto Anders Ohlsson
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medlemmar, som levt i en oligopolmarknad på
massavedssidan var en sådan utveckling på timmersidan allt annat än önskvärd. Det strategiska
motivet för att förvärva Camfore stod klart och
det första steget mot bildandet av industrigruppen Norrskog Wood Products hade därmed tagits.
Norrskog Wood Products föds
Omedelbart efter förvärvet av Camfore inleddes arbetet med att se över hur industriinnehavet skulle organiseras. Sammantaget fanns nu
i Norrskogs ägo fyra sågverk (Östavall, Sikås,
Hissmofors och Ocke) två hyvlerier (Hissmofors
och Hammerdal) och en limträfabrik (Glulam).
Två år senare, 2006, tillkom ytterligare en enhet
genom förvärv av ett hyvleri i Forsa utanför Hudiksvall.
De industrienheter som övertogs i Camforeköpet liksom de två enheterna i Östavall och
Ljungaverk var egna juridiska enheter med styrelse, vd, egna försäljningsorganisationer och
administration. Ganska snart stod det klart att
betydande besparingar kunde göras genom att
samordna en rad funktioner och ombilda bolagen till driftsställen i ett enda dotterbolag, Norrskog Wood Products AB (NWP). Bland annat
kunde man genom att utnyttja de administrativa
resurser och system som redan fanns i Norrskog
minska administrationen i NWP med 40 %.

Översyn av försäljningsorganisation och inköpsfunktion ledde också till positiva effekter genom
bättre överblick och samordning och därmed
också besparingar.
Som framgått av tidigare avsnitt var de industrienheter från Norrskog som kom att ingå i
NWP relativt väl investerade. Däremot fanns ett
mycket stort behov av investeringar i de enheter
som kom från Camfore. Under många år hade
investeringsnivån varit låg i Camfore till följd av
bolagets ﬁnansiellt ansträngda situation. Därför
beslutade Norrskogs styrelse 2007 att anslå en
investeringsram för perioden 2007-2010 om ca
300 mkr för att genomföra nödvändiga uppgraderingar. Hittills under 2007 och 2008 har följande projekt beslutats/genomförts:
● Ny

plock- och tradinghall i Hammerdal
såglinje i Sikås
● Ny hyvel i Hissmofors
● Såglinjeuppgradering i Hissmofors
● Uppgradering av torkar och
råsortering i Östavall
● Såglinjeinvestering i Östavall 2009
● Ny

Bildandet av NWP - vägen till
100-procentigt ägande av SÅTAB
Norrskog blev 1999 delägare i biobränsleföretaget Sågverkens Träprodukter AB (SÅTAB).
Ursprungligen bildades SÅTAB av sågverksföreningen i Mellannorrland och de till föreningen

Norrskog Wood Products organisation 2008
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Ett av SÅTAB:s sortiment.

anslutna köpsågverken, däribland Camforegruppen, Jämtlamell och Persson Invest. SÅTABs primära uppgift blev att hantera sågverkens biprodukter, spån, torrﬂis, avkap m m och bygga upp
marknaden för biobränslen. Köpsågverken hade
under lång tid haft problem med avsättning och
prisbildning för dessa biprodukter. SÅTAB hade
med tiden, vid sidan av SCAs Norrbränslen,
blivit en viktig och dominerande aktör på biobränslemarknaden inom Norrskogs område.
I slutet av 90-talet hade SÅTAB lönsamhetsproblem vilket föranledde delägarna att ta kontakt med Norrskog och erbjuda delägarskap.
Norrskog, som historiskt avhållit sig från engagemang på biobränslesidan, hade under senare
delen av 90-talet börjat överväga någon form av
engagemang inom biobränslesektorn. Ledning
och styrelse konstaterade att bioenergisektorn
började bli alltmer intressant med ökande efterfrågan och stigande priser på skogs- och trä-

bränslen. Dessutom fanns det bland föreningens
medlemmar ett allt större tryck på att Norrskog
skulle engagera sig på GROT-sidan. Ledningen
ansåg dock att föreningen inte var mogen att
starta verksamhet i egen regi då Norrskog saknade såväl produktionskunnande som tillräckliga marknadskontakter på området. SÅTABs
ekonomiska problem och det därav föranledda
erbjudandet om delägarskap stämde därför väl
överens med Norrskogs önskan om ett engagemang på biobränslesidan. Vårvintern 1999 förvärvade Norrskog, genom en riktad emission,
drygt 20 % av aktierna i SÅTAB.
Under de följande fem årens strukturrationalisering bland köpsågverken minskade antalet
delägare i SÅTAB. Genom den hembudsklausul,
som reglerade köp och försäljning av aktier i
SÅTAB, bibehölls dock de kvarvarande ägarnas
inbördes maktfördelning i bolaget. Vid årsskiftet
2003/2004 ägde Norrskog 24 % av SÅTAB, Cam79
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foregruppen 24 %, Jämtlamell 24 %, Persson Invest ca 13 %, Rödins Trävaru ca 8 % och Callans
såg ca 7 %.
När Norrskog i mars 2004 köpte samtliga aktier i Camforegruppen med avsikten att bilda
ett nytt industribolag under namnet Norrskog
Wood Products övergick Camfores aktier i SÅTAB i Norrskogs ägo. Norrskog blev därmed den
enskilt största ägaren i SÅTAB med 48 % av aktierna.
Tre år senare sålde Jämtlamells tidigare huvudägare, ﬁnansmannen Mats O Sundqvist, sin
aktiepost i SÅTAB till Norrskog. Sundqvist, som
året dessförinnan sålt 10 % av Jämtlamell till
SCA, med option för detta bolag att på sikt köpa
resterande del i Jämtlamell, undantog SÅTABaktierna i SCA-affären. Dessa aktier erbjöds istället de mindre delägarna i SÅTAB, men dessa delägare antog av någon anledning inte Sundqvists
erbjudande. Vägen låg nu öppen för en affär
med Norrskog som med förvärvet av Sundqvists
post i SÅTAB ﬁck en tydlig majoritetsställning i
bolaget. Övriga delägare tog relativt omgående
kontakt med Norrskog med en uttalad ambition
att avyttra sina innehav i SÅTAB. Det stod klart
att man hade svårt att acceptera ett delägarskap i
bolaget med Norrskog som majoritetsägare. Efter stundtals hårda förhandlingar blev Norrskog
i juli 2007 ensam ägare av SÅTAB.
❏

Virkesmarknaden
Gammal prissättningsmodell
ända in på 90-talet
Virkesmarknaden i norra Sverige präglades
ännu under 80-talet av konservatism och låg
förändringstakt. Den prissättningsmodell, som
allmänt användes, hade tillkommit under ﬂottningsepoken. Då var det viktigt att skogsägarna
tidigt ﬁck signaler om virkesbehov och priser för
att kunna planera säsongens avverkningar. Det
tog ju mellan ett halvt och ett år, ibland längre
tid, innan virket nådde industrin.
Trots att ﬂottningen försvunnit och industrins
krav på färskt virke efterhand hade ökat höll
virkesmarknadens parter i norra Sverige under
hela 80-talet fast vid s.k. marknadspriser för
större områden. Hela norra Sverige, från Ljung80

ans dalgång och norrut, var ett prisområde med
gemensamma förhandlingar för sågtimmer och
massaved. (Eftersom alla säljare och köpare ville
vara representerade vid förhandlingarna blev
delegationerna stora och man förhandlade av
praktiska skäl oftast i Stockholm.) De virkespriser, som överenskoms vid dessa förhandlingar,
användes sedan som grund vid affärsuppgörelser med varje rundvirkeskund. För skogsägarföreningarna, som skulle sprida information
om priser och krav på tillredning till många
medlemmar, var systemet med marknadspriser praktiskt. Alla aktörer på virkesmarknaden,
såväl säljare som köpare, kunde därtill klara sig
med små virkesavdelningar, eftersom man hade
en gemensam prisuppdatering hos SDC och den
prisuppdateringen låg till grund även för faktureringen av virket.
Nånstans i skiftet mellan 80- och 90-tal delades
prisområde I upp så att Norr-och Västerbotten
förhandlade för sig och Norrskogsområdet blev
ett eget prisområde. Timmer- och massavedsförhandlingarna separerades också inom respektive område.
I början av 90-talet stod det klart att nya prissättningsmodeller måste till. Köparna ville ha
kortare prisperioder för att få färskt virke och
kunna hålla låga lagernivåer. Därtill kom önskemål om anpassning av längder på timret
för varje sågverks behov. Inom Norrskog hade
vi därtill börjat lära oss att det gick att variera
priset på virket utifrån levererad volym, grad av
anpassning av aptering, uppfyllnad av leveransplan, m.m.
Ny konkurrenslag – deﬁnitivt slut
på marknadspriser
Övergången till affärsuppgörelse med varje enskild köpare påskyndades av att vi i Sverige den
1 juli 1993 ﬁck en ny konkurrenslagstiftning efter förebild från EU. Man kan säga att det gamla
prissättningssystemet begravdes vid ett samråd
mellan köpare och säljare i Umeå den 23 februari 1993. Parterna var överens om att från 1994
tillämpa rena affärsuppgörelser men att man
även i fortsättningen skulle söka komma överens om gemensamma bestämmelser för tillred-
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ningskrav, minimidimensioner m.m. Detta för
att underlätta virkesbyten.
Norrskog lämnade från och med säsong 93/94
prissättningsmodellen med marknadspriser.
Priserna gentemot virkesköparna har sedan dess
fastställts genom affärsuppgörelser med varje
enskild kund. Föreningens styrelse har därefter,
utifrån resultaten av träffade och förväntade affärsuppgörelser, fastställt de priser som ska gälla
för medlemmarnas leveranser.
Hos de stora skogsbolagen ﬁnns dock de gamla takterna med försök till bevakning och styrning av den totala virkesmarknaden i regionen
kvar. Affärer utöver de normala ﬂödena leder
till beska kommentarer från högsta ansvariga i
de bolag, som känner sig förfördelade och/eller
förbigångna. Den allmänna bristen på råvara
förstärker givetvis ett sådant beteende.
Ökade timmeruttag i avverkningarna
genom klentimmer
De mycket låga priserna på massaved 19911993 ledde till att Norrskog på alla sätt försökte
att öka timmeruttaget i avverkningarna. Detta
gällde såväl i avverkningsuppdrag som i skogsägarnas egna leveranser. För att stimulera denna
utveckling startade Norrskog i slutet av 1994 en
klentimmerlinje vid sågen i Östavall. Försågning
av klentimmer bedrevs också vid sågarna i Graninge, Kälarne, Ocke i västjämtland och Ålsta i
centraljämtland. Genom uttag av klentimmer
och en mer strikt aptering och sortering ökade
timmerandelen i Norrskogs leveranser från 41 %
år 1990 till 49 % år 1995.
Ökade krav på detaljerade
leveransplaner
När konjunkturuppgången äntligen kom 1994
och virkespriserna kunde höjas mötte Norrskog
krav från såväl sågverk som ﬁberindustri på mer
detaljerade leveransplaner. Industrin ville i fortsättningen genom en hårdare styrd inkörning
begränsa lagersvängningarna och därigenom få
arbeta med färsk ved. Norrskog beslutade att genom omläggning av de interna rutinerna möta
industrins krav så snabbt som det var praktiskt
möjligt. Erfarenheter från Prisområde 2-3 (Mel-

lanskogs område) visade nämligen att föreningen
genom anpassning av leveranserna till industrins
krav kunde få bättre betalt för råvaran. Föreningens personal gjorde under åren i mitten av
90-talet ett stort och gott arbete med att upplysa
alla medlemmar och leverantörer om den nya
prissättningsmodellen och om de ökade kraven
på virkeskvalitet och leveransplaner från virkesköparna. Fältpersonalens arbete med detaljerade
leveransplaner underlättades av att Norrskog vid
denna tid satte i drift ett egenutvecklat skogligt
planeringssystem, Norrplan.
De genom åren ökade kraven på virkeskvalitet
har för skogsägarna i viss mån inneburit en besvärande utveckling, eftersom volymen lågbetalda sortiment (övrigt löv, brännved, rötved, etc.)
från avverkningarna efterhand har ökat.
Goda skogskonjunkturer 1994 – 1995
Skogsindustrin, såväl sågverk som ﬁberindustri, hade mycket små råvarulager efter lågkonjunkturåren 1991 – 1993. Virkesbehovet inför
säsongen 1994/95 var därför stort.
Efterfrågan på sågade trävaror hade ökat påtagligt redan hösten 1993 och sågverken började
tjäna pengar. Under första halvåret 1994 började
priserna på cellulosa och papper också att stiga.
Mot denna bakgrund gick Norrskog i maj 1994
ut med avräkningspriser, som innebar höjningar
med 12 – 15 % för sågtimmer och 18 – 20 % för
massaved.
Gensvaret från medlemmarna blev gott och
Norrskog kontrakterade tidigt stora volymer inför 1994/95.
Konjunkturuppgången fortsatte under hösten
1994 och i december kunde Norrskogs styrelse
fastställa slutpriser, som innebar ytterligare höjningar. De kraftiga prisökningarna mellan säsongerna 93/94 och 94/95 framgår av nedanstående tabell.
Den goda skogskonjunkturen innebar också
att föreningens sågverk i Östavall tjänade pengar
1994 och 1995. Det samlade resultaten för koncernen under dessa båda år blev före skatt och
ränta på insatser ca 53 milj. kr varav ca 43 milj.
kr kom från sågverken. Dessa resultat medförde
att Norrskogs egna kapital vid utgången av 1995
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+60
”
var helt återställt och t.o.m. högre än år 1990.
Stor diskussion om efterlikvid 1995
Styrelsens beslut beträffande utläggning av efterlikvid för år 1994 vållade häftig debatt i medlemsleden under våren 1995. Många medlemmar
ansåg att styrelsen gjorde fel när den frångick säsong som grund för efterlikvid, detta oavsett vad
som stod i stadgarna.
Så här i efterhand kan sägas att debatten
1995 väl speglade den brytningstid, som rådde
i mitten av 90-talet beträffande prissättning av
virkesråvara. Industrin ville arbeta med kortare prisperioder för att snabbt kunna anpassa
priser och ﬂöden av råvara till utvecklingen på
färdigvarumarknaden. För skogsägarna och föreningen var det både praktiskt och känslomässigt svårt att lämna säsongspriser, som varit det
normala ända sedan skogsägareföreningarna
bildades.
Ägarförändringar inom cellulosaindustrin, nya massavedsköpare och bra drag
i biobränslemarknaden ett lyft för massavedspriserna under 2000-talet
Skogsbolagen har historiskt haft en dominerande ställning över prisbildningen på massaved i norra Sverige. Under i princip hela 90-talet
präglades virkesmarknaden i regionen av denna
dominans som i hög grad byggde på ett tydligt
överskott av virkesråvara. Det var mot den bakgrunden mycket svårt att få gehör hos köparna
för rimliga prisnivåer och leveransvillkor. Under
denna period kan med fog sägas att Norrskogs
verksamhetsområde utgjorde ett ”prisdike” i förhållande till omgivande områden.
Den successiva ökningen av råvaruförbruk82

ningen i regionens industrier och de förändringar i ägarbild som inleddes i mitten av 90-talet
med Ncb:s uppgående i AssiDomän (AD) blev
inledningen till en mer balanserad maktfördelning mellan säljare och köpare av massaved. När
AssiDomän år 2000 sålde Dynäsenheten till den
österrikiska säck- och kraftpapperstillverkaren
Frantschach och MoDo år 1999-2000 sålde sin
massa- och pappersindustri i norra Sverige (Husum via MoDo Paper till ﬁnska Metsälliitto och
Domsjö till ett privat ägarkonsortium) förändrades spelplanen för säljare och köpare av massaved. Gamla strukturer och historisk intressegemenskap bröts sönder.
Under loppet av några år uppträdde alltså
nya industriella aktörer som saknade en egen
råvarubas i form av eget skogsinnehav och
som därmed var beroende av att köpa hela sitt
råvarubehov på virkesmarknaden (utbud från
familjeskogsbruket, import och fria volymer
från storskogsbruket). Parallellt med detta skeende hade efterfrågan på skogsbränslen börjat
öka med stigande priser som följd. Från tid till
annan var efterfrågan och prisbild så hög på biobränslen att massaved kunde avsättas för bränsleändamål. Den tidigare överskottssituationen
på såväl timmer som massaved hade vid den här
tidpunkten förbytts till balans eller t o m underskott.
I januari 2005 slog stormen Gudrun till i södra Sverige. Motsvarande en svensk årsavverkning
hade fällts över en natt. De första farhågorna
om att stora volymer från södra Sverige skulle
förskjutas mot norr och därmed pressa virkespriserna i norra Sverige visade sig efter ett tag
vara ogrundade. Visserligen ﬂyttades volymer
norrut men absorberades, trots ett bra regionalt utbud, snabbt av industrin i regionen. En
befarad överskottssituation undveks därmed.
Trots Gudrun, och sedermera också stormen
Per, blev virkesmarknaden i Norrskogs verksamhetsområde snabbt överhettad med obalans
i tillgång och efterfrågan på virke. Det ledde till
en massiv uppbyggnad av många skogsföretags
virkesanskaffningsorganisationer och en rotpostmarknad med skenande prisutveckling som
lyfte priserna på timmer och massaved till histo-
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Kontroll av avlägg.

riskt höga nivåer. Under 2006 och 2007 började
dessutom delar av den ﬁnska skogsindustrin
att importera massaved från Sverige, bl a från
Norrskogs verksamhetsområde. Bakgrunden till
detta var att importmöjligheterna från de Baltiska staterna successivt minskade och att den
ryska regeringen sedan tidigare aviserat stegvisa
höjningar av exporttullarna (med slutmålet 50
Euro/m3vid årsskiftet 2008/2009) på rundvirke
från Ryssland.
Dessa skeenden och förändringar har i allt väsentligt bidragit till att Norrskog under 2000-talet successivt har kunnat höja virkespriserna i
allmänhet och massavedspriserna i synnerhet till
en nivå som idag är bland de högsta i Sverige.
Kortare prisperioder och tillsvidarepriser
För att minska föreningens risktagande i samband med egna prisutspel samtidigt som behoven av ökad ﬂexibilitet i prissättningsfrågor blev

alltmer uppenbara infördes 1997 två prisperioder per år mot medlemmarna. På detta sätt, genom att gå ifrån årligt fastställda priser, halverade Norrskog sin risk när det gällde att garantera
virkespriserna ut mot medlemmarna.
Denna prissättningsmodell med två fast deﬁnierade prisperioder ersattes år 2000 med s k
tillsvidarepriser. En modell där prisperiodernas
längd istället styrs av den aktuella marknadssituationen för timmer och massaved. Norrskog
kunde därmed på ett bättre sätt utnyttja marknadens svängningar och löpande anpassa priser
och villkor till rådande efterfrågan utan att riskera retroaktiva effekter på föreningens ekonomi.
Utan tvivel var införandet av tillsvidarepriser
något av en revolution i Norrskog. Hos styrelse
och ledning var spänningen också stor inför hur
medlemmarna skulle ta emot en förändring där
virkespriserna utan föregående varning kunde
förändras från en dag till en annan. Med facit i
83
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Priserna på timmer och massaved stiger kraftigt under 2000-talet

hand kan det konstateras att införandet av tillsvidarepriser varit lyckad och att negativa reaktioner från medlemshåll i stort sett har uteblivit. Samtidigt har Norrskog genom den ökade
ﬂexibiliteten i prisfrågor och därmed minskad
riskexponering kunnat agera mer offensivt i
prisbildningsfrågor.
❏

Ledning och styrning
av den ekonomiska
föreningen
Ekonomisk förening
– en förlegad företagsform?
Företagsformen ekonomisk förening har ibland
utmålats som underlägsen aktiebolaget. Konkurserna i Skåneskog och i Vänerskog och de
84

stora problemen i Mälarskog och Södra under
slutet av 70-talet kan tala för detta. Det genomgående problemet i skogsägareföreningarna
tycks ha varit att ledning och styrelse har underskattat kapitalbehovet i verksamheten och därför hamnat i ekonomiska problem, som krävt
extraordinära insatser. I fallet Ncb och i viss mån
även i Vänerskog drev en stark person, ordförande eller VD, en linje som var olycklig för företaget och där styrelsen inte hade kraft att ingripa
och korrigera färdriktningen. Bristen på kapital
ledde till att saneringsåtgärder blev för sent insatta och för svaga.
Det är sant att otydliga och inbördes divergerande delmål kan leda till problem för den
ekonomiska föreningen. Höga priser till medlemmarna ställs mot föreningens behov av långsiktig kapitalförsörjning. I det följande skall vi
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belysa hur dessa frågor behandlats i Norrskog
under 90-talet och 2000-talet.
Föreningens kapitalbehov
och ﬁnansiering
Under senare halvan av 1990 stod det klart att
Norrskog stod inför en period av stora ekonomiska påfrestningar. Cellulosa- och pappersindustrin bantade sina lager och begränsade sina
virkesinköp kraftigt. Föreningen blev tvungen
att kvotera sina inköp från medlemmarna, d.v.s.
sätta snäva gränser för vad varje skogsbruksområde ﬁck kontraktera. Det är mot denna bakgrund styrelsens beslut att göra en översyn av
föreningens kapitalbehov och ﬁnansiering ska
ses. En utredningsgrupp bestående av styrelseledamöterna Nils-Ingemar Gohde och KarlOlof Faxén samt skogschefen Ove Jacobsson
ﬁck uppdraget. Parallellt med denna utredning
gjorde Ove Jacobsson en översyn av föreningens
fältorganisation.
Alla medlemmarna i gruppen hade personliga
erfarenheter från Ncb-krisen, som Stig Österberg redogjort för i tidigare avsnitt. De var således väl medvetna om att den ekonomiska föreningens handlingsfrihet och möjlighet till eget
agerande var helt beroende av styrkan i föreningens ekonomi. Dessa grundläggande värderingar delades av ﬂertalet ledamöter i Norrskogs
styrelse. Denna styrelse beslöt därför i slutet av
år 1991 att anta de ﬁnansiella mål, som gruppen
satt upp och som hade starkt fokus på ökning av
det egna kapitalet. Detta för att föreningen med
bibehållen handlingsfrihet skulle klara några år
med svaga konjunkturer och ändå kunna investera i föreningens sågverk. Som en grov tumregel angavs bl a att det egna kapitalet i Norrskog
skulle täcka föreningens engagemang i industri
och annan exponering med affärsmässiga risker.
Detta för att inte riskera medlemmarnas innestående medel i föreningen. Trots några år under
90-talet med svaga konjunkturer och låg virkesomsättning lyckades Norrskog i allt väsentligt nå
de mål som sattes upp 1991.
Insatsemission – efterlängtad nyhet
I en ekonomisk förening är kapitaluppbyggnad

och stor andel egen ﬁnansiering vid investeringar en nödvändighet. Det är svårt att i den
ekonomiska föreningen kräva in extra insatsbetalningar från medlemmarna, d.v.s att göra
motsvarigheten till en nyemission i ett bolag.
Södra lyckades visserligen att i en krissituation
öka insatskapitalet, men det skedde till priset av
en mycket stor medlemsavgång. Styrelsen i en
skogsägareförening med förädlingsverksamhet
har därför ett extra stort ansvar för ekonomi och
särskilt då kapitalförsörjning.
I slutet av 90-talet beslutade riksdagen, på
Södras initiativ, att komplettera föreningslagen
med en ny reserveringsmöjlighet, insatsemission, som ger de ekonomiska föreningarna möjlighet att på likartat sätt som bolagen använda
vinstmedel för konsolidering samtidigt som
knytningen medlem-förening stärks. Vid insatsemission omförs vinstmedel i föreningen till
medlemmarnas individuella konton. Genom
att medlen på dessa konton kan tas ut först när
medlemmen avgår bidrar emitterade insatser till
att underlätta föreningens kapitalförsörjning.
Emitterade insatser jämställs i redovisningen
med eget kapital.
Norrskog genomförde en insatsemission för
första gången år 2000, då 7,0 Mkr överfördes till
medlemmarnas insatskonton. Även i boksluten
för 2003, 2005, 2006 och 2007 genomfördes insatsemissioner tillsammans uppgående till 25
Mkr.
Styrelseseminarier
Styrelsen i en skogsägareförening måste vara väl
informerad och delaktig i besluten i högre grad
än i ett aktiebolag av motsvarande storlek. Även
om föreningen har väl upparbetade traditionella
kanaler för extern och intern information har
styrelsen huvudansvaret att inför medlemmarna
förklara och motivera alla beslut av policykaraktär. Utredningen om kapitalbehov, ﬁnansiering
och ekonomiska mål förankrades i hela styrelsen
genom ett seminarium kring ekonomiska frågor. Denna modell med styrelseseminarier kom
att bilda skola inom Norrskog och har därefter
använts regelmässigt för att genomlysa och sätta
upp mål för olika verksamheter.
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Rådslag.

Antalet styrelsemöten per år måste av ovan
nämnda skäl vara ﬂer, 7–9 st, i en skogsägareförening än i ett bolag. Ordföranden i styrelsen har
en nyckelroll och gott samarbete och balans i fråga om ansvar och beslut mellan ordförande och
VD är ett måste. VD måste också vara medveten
om de särskilda krav beträffande information
och förankring, som föreningsformen kräver.
Rådslag – ett sätt att lyssna och förankra
De snabba förändringarna i omvärlden och virkesköparnas krav på leveransplaner m.m. medförde under 90-talet behov av förändringar i
informationsﬂöden och i föreningens sätt att arbeta. Behovet av dialog och kommunikation med
medlemmarna ökade därför påtagligt. Utöver de
traditionella vägarna med skogsägarbrev och
medlemstidning genomförde Norrskog under
90-talet ﬂera mötesomgångar, där styrelse och
ledning informerade om nödvändiga förändringar och lyssnade av medlemmarnas synpunkter. Vi kallade dessa mötesserier för rådslag.
Hösten 1995 diskuterades virkesmarknad och
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virkesprissättning
Hösten 1996 var föreningens industripolitik
föremål för diskussion
Hösten 1997 ventilerades certiﬁeringssystem
och förslag till naturvårdsstandard, som ledningen tagit fram.

Bland mer än 13 000 medlemmar i en ekonomisk förening ﬁnns givetvis en stor spridning i
åsikter om föreningens organisation, prisbildning för virket m.m. En av styrelsens och ledningens främsta uppgifter är att genom information och samråd vidmakthålla en levande dialog
med medlemmarna och deras lokala företrädare
i skogsbruksområdet. Vid varje omgång ordnades 44 möten och mellan 600 och 800 medlemmar deltog vid mötena.
Skogsbruksområdet, grunden för
skogsägarnas samverkan
Landets första skogsbruksområde (sbo) bildades
1955 i Hammerdal. Fram till 2007 har det levt
kvar som ett av Norrskogs 24 skogsbruksområden
och ingår fr o m 2008 i de nybildade skogsbruks-
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Sbo-ordföranden i Norrskog på konferens.

områdena Strömsund och Krokom. Det som av
många betraktades med en viss skepsis vid bildandet är i dag en självklarhet och en grundbult
i skogsägarföreningarnas uppbyggnad. Idag är
hela Sverige indelat i skogsbruksområden. Den
ursprungliga tanken är idag lika självklar som
den var när det första skogsbruksområdet bildades, samverkan för att säkerställa försäljning av
virke till så bra priser som möjligt och en enad
front i näringspolitiska frågor. Därtill kommer
att skogsbruksområdet är basen för det demokratiska styrelseskicket i skogsägareföreningen.
Förtroendemän väljs till skogsbruksområdenas
råd och ombud väljs, bland medlemmarna i respektive skogsbruksområde, till föreningens högsta beslutande organ – föreningsstämman. De
förtroendevalda inom respektive skogsbruksområde är också ett starkt stöd i föreningens
verksamhet i kraft av sin lokala förankring. De är
samtidigt motorer i de olika medlemsaktiviteter
som bedrivs på lokalplanet.
❏

Organisation
och resurser
1990–talet blev en omdaningens period
Stig Österberg har i tidigare avsnitt berättat att
Norrskog t.o.m. 1986 var en förvaltningsförening
för tre ekonomiskt självständiga skogsägareföreningar, Jämtlands, Medelpads och Ådalarnas
skogsägareföreningar. Norrskogs organisation
och arbetssätt präglades ännu i början av 90-talet
av denna historik. Gränserna för de tre regionerna följde t.ex. helt de gamla föreningsgränserna.
När vi nu blickar bakåt kan vi konstatera att såväl 90-talet som början på 2000-talet i mycket
hög grad blev en omdaningens period.
Djup lågkonjunktur och stora
besparingsprogram
Början av 90-talet blev en tuff period för Norrskog och för skogsägarna.
Lågkonjunkturen fortsatte under hela 1992.
Såväl sågverken som cellulosa- och pappersindustrin sänkte virkespriserna kraftigt. I
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oktober 1992 gick Nordsveriges Virkesköpare,
som då fortfarande var verksamma, ut med en
mycket kraftig prissänkning, 30 kr/m³f ub. Detta
medförde ett hårt ekonomiskt slag för Norrskog,
som under sommar och höst hade kontrakterat
virke till oförändrade priser. När affärsuppgörelserna med industrin så småningom var klara och
föreningen kunde beräkna de ekonomiska effekterna kunde förlusterna på massavedsaffärerna
summeras till ca 7 milj. kr. Om timmeraffärerna
inkluderas blev kostnaderna för prisgarantin ca
10 milj. kr.
För att så långt det var möjligt hålla föreningens egna kapital intakt beslöt Norrskogs styrelse
på senhösten 1992 att genomföra ett mycket
omfattande sparprogram. Åtgärdsprogrammet
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omfattade såväl personalminskningar, med ca 10
% av antalet anställda år 1992, som försämrade
likvidvillkor och premier för medlemmarna.
I sparprogrammet ingick att alla maskinägare
skulle överföras till entreprenörer och ta fullt
arbetsgivaransvar för sina medhjälpare. Dessa
hade fram till denna tidpunkt varit formellt anställda av föreningen och fått kompletterande
sysselsättning och utbildning på Norrskogs bekostnad under perioder med maskinstillestånd
o.dyl. Åtgärdsprogrammet innebar vidare att
Norrskog från säsongen 1994/95 skulle arbeta
med endast två regioner. Totalt miste över 70
skogsarbetare och tjänstemän sina anställningar
i Norrskog åren 1992 – 1994.
Det år 1992 beslutade besparingsprogram-
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Norrskogs resurser m m i december åren 1989–1993 samt 2000 och 2007
1989

1990

1991

1992

1993

2000

Anställda, totalt (1)

308

282

246

174

121

85

91

varav skogsarbetare

35

36

27

16

13

9

7

Avverkningsmaskiner

63

56

49

45

43

53

55

Skotare

76

67

50

51

49

50

55

Virkesfångst/anställd, km³f

5,5

5,9

5,9

9,2

11,1

15,9

2007

16,9

(1) I totalt antal anställda för åren 1989–1992 ingår anställda med
egna skogsmaskiner och medarbetare.

met var tufft. Resultatförbättringen beräknades
för hela föreningen till ca 15 milj. kr, att jämföra
med den totala kostnadsmassan på ca 60 milj.
kr för hela föreningsverksamheten. För att höja
sysselsättningsgraden för maskinentreprenörerna åtog sig Norrskog att lösa in övertaliga
skogsmaskiner, vilket kom att kosta föreningen
3-4 milj. kr. Ovanstående tabell speglar väl den
drastiska organisations- och resursförändringen
1989 – 1993 och de efterföljande årens fortsatta
utveckling.
Nya översyner av Norrskogs
fältorganisation under 2000-talet
I samband med att Nils Nilsson tillträdde som
vd i Norrskog beslutades att genomföra en ny
organisationsöversyn. Målet för översynen var
inte primärt, som vid omorganisationen 1992,
att genomföra kraftfulla kostnadsbesparingar.
Istället var det en höjning av intäkterna genom
ökade virkesvolymer som var i fokus. Utgångspunkten var att föreningens relativt väl utbyggda
fältorganisation, rätt använd, borde gå att utnyttja som en konkurrensfördel
De övergripande målen som formulerades
var:
● Organisationen

skulle medge en virkesanskaffning om minst 1,7 miljoner m3
● Maximera den tillgängliga tiden för
skogsägarkontakter
● Förbättra möjligheterna för Norrskogs
skogsmaskinentreprenörer att utveckla
sina egna företag

Efter att ha genomfört benchmarking mot andra föreningar påbörjades organisationsöversynen. Arbetet inleddes med två tydliga restriktioner, inga personalnerskärningar skulle
genomföras och de två operativa regionerna
som hade formerats vid omorganisationen 1992
skulle vara kvar.
Våren 2000 introducerades den nya organisationen där den mest synbara förändringen var
att antalet produktionsområden/resultatområden minskat från elva till sex områden. Inom
respektive resultatområde utsågs en s k samordningsansvarig inspektor vars uppgift blev
att samordna verksamheten inom respektive
område och ta ansvar för att kommunikation
m m fungerade mellan områdets olika befattningshavare. Det bör i detta sammanhang noteras att den samordningsansvarige tjänstemannen inte hade någon formell chefsroll. Det var
således fortfarande regionchefen som skötte
de formella ledningsuppgifterna och hade det
fulla personalansvaret. Denna något udda ledningsmodell var ett resultat av förankringsprocessen bland berörd personal. Historiskt hade
Norrskog haft en organisation med inspektorer
direkt underställda regionchefen utan mellanliggande chefsled i form av distriktschefer eller
motsvarande. Personalens önskemål om att behålla denna organisationsform i kombination
med ledningens strävan om att åstadkomma en
organisation med kortare avstånd mellan chef
och medarbetare resulterade därför i en kompromiss, en samordningsansvarig tjänsteman i
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Foto: Jerker Bylander

Nöjda inspektorer framför det nya kontoret i Hackås.

varje område.
Kopplat till själva organisationsförändringen
infördes också successivt en rad nya hjälpmedel
(handdatorer, digitaliserade kartor, GPS etc) i
syfte att underlätta och effektivisera personalens
fältarbete. Detta för att öka tillgänglig tid för
kontakter med skogsägare.
Under de följande åren fram till 2006 genomfördes löpande utvärderingar av hur målen för
den nya fältorganisationen uppnåddes. Det
framkom då att man inte hade nått de förväntade effektivitetsvinsterna med ökad tid för skogsägarkontakter, samtidigt som funktionen med
samordningsansvariga skapade en otydlig organisationsstruktur. Därtill noterades att ledning
och uppföljning av verksamheten haltade till
följd av allt för stor belastning på regioncheferna
(varje regionchef hade personalansvar för 2025 personer). Under 2007 påbörjades därför en
ny organisationsöversyn av fältsidan. Till detta
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kom att föreningsstämman 2007 hade bifallit en
motion från Ragunda skogsbruksområde på en
översyn av Norrskogs 24 skogsbruksområden.
Under hösten/vintern 2007 tog en brett sammansatt arbetsgrupp fram ﬂera förslag på en
samordnad fält- och förtroendemannaorganisation. Efter förankring i ﬂera omgångar kunde
tjänstemän och förtroendevalda enas om ett
förslag till organisation. I korthet resulterade
översynen i att antalet skogsbruksområden bantades från 24 till 16. I den nya fältorganisationen
ersattes de ursprungliga två regionerna med sex
skogsdistrikt till vilka 6-12 inspektorer knöts
under ledning av en distriktschef. Distriktschefen har fullt ut det formella chefsansvaret för sin
personal och rapporterar närmast till fältchefen
som har det övergripande ansvaret för Norrskogs skogliga verksamhet. Fältchefen är direkt
underställd vd i Norrskog. Vid denna årsskrifts
pressläggning har den nya organisationen im-

SKOGSÄGARNA NORRSKOG 1990–2008

Dagens organisation, från 24
till 16 skogsbruksområden

plementerats fullt ut och samtliga befattningar
är tillsatta.
Efter drygt 50 års separation - Norrskog
+ Ramsele Skogsägareförening = sant
Vid en extrainkallad föreningsstämma den 30
december 2002, röstade medlemmarna i Ramsele Skogsägareförening ja till en återförening
med Norrskog. Dryga 50 år tidigare bröt sig en
grupp skogsägare ur Ådalarnas Skogsägarförening (ÅSF) (en av de tre föreningar som kom
att bilda dagens Norrskog) för att bilda Ramsele
Skogsägarförening (RSF). Ett skäl som nämns
till att dessa skogsägare valde att lämna ÅSF och
bilda RSF lär ha varit att ÅSF beslutat att ﬂytta
föreningens kontor från Ramsele till Sollefteå. I

själva verket var nog detta bara ett svepskäl och i
botten låg snarast en personstrid mellan Gunnar
Hedlund (en av grundarna av ÅSF och NCB)
och Ramseles starke man Hugo Källkvist.
Under ett halvt sekel verkade således de båda
föreningarna inom samma område, stundtals
som bittra ﬁender. RSFs kärnområde var hårt
koncentrerat till Ramsele, Strömsund och Djuped. Med tiden etablerades ett nära samarbete
med SCA där RSFs roll och funktion kan karaktäriseras som varande SCAs ”köpförvaltning”.
Denna nära relation till SCA ledde så småningom
också till att RSF i större skala engagerade sig industriellt. Under andra halvan av 90-talet köpte
RSF tillsammans med Jämtlamell och SCA genom investmentbolaget Släden AB, de konkur91
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Styrelsen i Norrskogs Forskningsstiftelse 2007. Fr v Nils Nilsson, P O Bäckström, Björn Skogh,
Anders Warg, Alf Bergkvist, Jan Fryk och Olle Stendahl.

sade sågverken i Backe och Tågsjöberg. Sågen i
Tågsjöberg kom med tiden att specialiseras genom att man där började med den s k Stjärnsågningen, en metod för att såga fram virke med
stående årsringar som ursprungligen utvecklats
av professor Martin Wiklund vid KTH.
Under 2002 ledde det industriella engagemanget tillsammans med en negativ börsutveckling och dålig kontroll över virkesköpen till att
RSFs egna kapital närmade sig en kritisk gräns.
Efter att man i slutet av 90-talet låtit värdera en
kontors-/bostadsfastighet som RSF byggde konstaterades att föreningen stod på ruinens brant.
För att rädda vad som räddas kunde valde
styrelsen i RSF att ta upp förhandlingar med såväl SCA som Norrskog för att försöka ﬁnna en
lösning på föreningens ekonomiska kris. De parallella förhandlingar som fördes med SCA och
Norrskog ledde så småningom till att RSFs styrelse förordade en fusion med Norrskog. Vid två
på varandra följande stämmor under december
2002 röstade medlemmarna i RSF för en fusion
med Norrskog vilket innebar att man därigenom
ﬁck behålla 14 % av sitt insatskapital i RSF. Från
den första januari 2003 övertog Norrskog driften
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i RSF och under det följande året integrerades
RSFs verksamhet i sin helhet i Norrskog.
❏

Forskning
och utveckling
Bildande av Norrskogs
Forskningsstiftelse
I slutet av år 1995 avsatte Norrskogs styrelse
15 milj. kr till en stiftelse för forskning och utveckling. Syftet med stiftelsen var att på sikt öka
industrins betalningsförmåga genom att få fram
nya kunskaper om virkesråvaran i Mellannorrland och om hur denna råvara skall användas
och förädlas. För att säkra forskningskompetensen inom olika FoU-områden valde Norrskogs
styrelse, vid sidan av föreningens representanter,
att knyta extern expertis till stiftelsen. Sedan bildandet har de externa ledamöterna i stiftelsens
styrelse utgjorts av Jan Fryk, VD för Skogforsk,
P O Bäckström, professor emeritus vid SLU, och
Olle Stendahl tidigare VD för Trätek.
Då granen är det dominerande trädslaget
inom Norrskogs område blev kungstanken bakom bildandet av stiftelsen att öka kunskaperna
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om anläggning och skötsel av granskog och om
förädling av granråvara. Mot den bakgrunden
var det naturligt att stiftelsens styrelse i början
av 1996 antog ett FoU-program under rubriken
”Lönsammare Gran”. Denna programinriktning
har styrelsen, efter ﬂera utvärderingar, valt att
hålla fast vid ända fram till 2008.
Under 13 års verksamhet har Norrskogs
Forskningsstiftelse beviljat anslag till ett stort
antal forskningsprojekt med sammanlagt 18,8
mkr. Vid bokslutet för räkenskapsåret 2007 uppgick stiftelsekapitalet till 16,3 mkr (inkluderar en
avsättning om ytterligare 5 mkr som Norrskogs
styrelse fattade beslut om under 2007).
Skogskurser för kvinnor
– en populär aktivitet
Norrskog ordnade åren 1996 till 1998 särskilda

kurser för kvinnor, som blev mycket efterfrågade. Ett av motiven för detta var det faktum
att 30 -35 % av de familjeägda skogarna ägs av
kvinnor. Samtidigt kunde styrelse och ledning
konstatera att mycket få kvinnor var engagerade
i skötseln av den egna skogen. Frågor kring skog
och skogsbruk har varit och är fortfarande av
tradition ett mansdominerat område. För att bidra till ett ökat engagemang och självförtroende
bland kvinnliga skogsägare, togs därför initiativ
till särskilda skogskurser för kvinnor. Kurserna,
som arrangerades i samarbete med LRF Konsult
och Vuxenskolan, innehöll fem kvällsträffar och
en skogsexkursion. Vid kvällsträffarna behandlades grundläggande skogskunskap, naturvård,
allmän skogsskötsel, praktisk skogsskötsel och
skogsekonomi. Under de nämnda åren ordnades
totalt 36 kurser med 536 deltagare.
❏

▼

Inspektor Alpha Wikner utbildar kvinnliga skogsägare.
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Skogsbrukets
lönsamhet
Kraftigt försämrad lönsamhet i
skogsbruket 1990 – 1994
Lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk försämrades drastiskt åren 1990 – 1994 på grund
av kraftiga prissänkningar. Som framgår av nedanstående tabell uppgick prissänkningarna för
massaved till 80 – 90 kr/m³. Prissänkningarna
var större för inlandet än för mer industrinära
områden. Priserna för sågtimmer sjönk något
mindre under samma period, 70 – 80 kr/m³.
Norrskogs beräkningar över förräntning av
skogskapitalet visade på mycket låga tal för år
1993, som blev det verkliga bottenåret.
Konjunkturförbättringen 1993 – 1994 och
prishöjningar av Norrskog i två omgångar åter-

ställde till en del den lönsamhet, som rådde i slutet av 80-talet. Förräntningen av skogskapitalet
var dock fortfarande måttlig.
Konjunkturväxlingarna under senare halvan
av 90-talet och första delen av 2000-talet ändrade inte bilden av skogen som en lågavkastande
tillgång. Virkespriserna var generellt låga och
framtiden för det norrländska privatskogsbruket
framstod som relativt dyster. Detta föranledde
Brattåsstiftelsen och Norrskogs Forskningsstiftelse att bekosta en utredning, som gjordes av två
forskare vid SLU, Uppsala, Lennart Eriksson och
Lotta Voxblom. Utredningen visade att produktionspotentialen i de framväxande nya skogarna
var enorm och det skulle gå att bedriva ett lönsamt skogsbruk i inlandet om de nya bestånden
sköttes med tidiga hårda röjningar och en eller
ett fåtal gallringar.

Prisutveckling för barrmassaved 1989 – 1994
Område

89/90

Östra Medelpad
Västra Medelpad
Nedre Ådalen
Övre Ådalen
Vilhelmina
Hallen-Oviken
Östra Jämtland

287
285
285
277
268
280
284

90/91 91/92
277
275
275
267
258
270
274

260
255
260
250
240
250
255

92/93

93/94

238
227
240
229
210
220
229

208
197
210
199
180
190
199

Skogsfastighetens ekonomi – skogsnetto för 100 ha fastighet
Område

89/90

91/92

92/93

93/94

07/08

Sollefteå
Övre Vilhelmina
Ö Medelpad
V Medelpad
Föllinge-Hotagen
Ragunda

34 200
16 300
47 500
29 400
16 900
34 200

25 800
10 000
37 000
21 000
10 600
25 800

19 200
4 100
29 500
1 4 400
5 000
19 200

12 940
-2 350
22 400
12 820
2 690
16 580

58 500
34 150
90 150
63 420
35 700
64 940

Beräkningarna är gjorda för s.k. skogstaxeringsområden enligt allmän fastighetstaxering. För
att förenkla beräkningarna har vi förutsatt att skogens produktionspotential nyttjas, dvs hela
tillväxten tas i princip ut varje år. Pga avsättningssvårigheter har detta i realiteten inte alltid
varit möjligt. Om man vid beräkningarna inte låter avverkningen i stort balansera tillväxten får
vi betydande problem med värdering av virkesförråd i början och slutet av respektive period.

94

SKOGSÄGARNA NORRSKOG 1990–2008
Kraftig prisökning på
skogsfastigheter under 2000-talet
Intresset för att förvärva skogsfastigheter har
ökat påtagligt under de senaste 7-8 åren, vilket
lett till kraftiga prisökningar. Nya köparkategorier, bl.a. danskar och tyskar, som är vana vid
helt andra priser på skogsmark har bidragit till
att höja prisnivån i södra och mellersta delarna
av Sverige. Detta synes ha lett till att prisnivån på
skogsmark har pressats upp även i landets norra
delar. Nedanstående tabell visar prisutvecklingen
i kronor per rotstående kubikmeter för mellersta

och norra Norrland (prisområde V). Redovisningen bygger på prisstatistik från LRF Konsult,
en av de största aktörerna på fastighetsmarknaden i landet.
På fem år har priserna på skogsmark fördubblats i norra Sverige. Prisutvecklingen har främst
styrts av god efterfrågan på fastigheter, men
hyggliga skogsnetton och god tillgång på äldre
skog har också verkat prisdrivande. I ett normalt
långsiktigt skogsbruk är det omöjligt att förränta
det skogskapital, som ovanstående priser indikerar.
❏

2002 2003
2004
2005
2006
2007
Kr per skogskubikmeter 129
130
128
168
193
263
* prisuppgiften för 2008 grundas på överlåtelser under första halvåret.

2008
274*

Ordföranden i Norrskog 1970–2008
Stig Österberg :
Gunnar Hedlund håller hårt i
klubban 1970–1977
Gunnar Hedlund, blev en mycket viktig person
när skogsägarrörelsen började ta form. Han entusiasmerade de små skogsägarna och ﬁck dem
att inse hur viktigt det var att skapa ett alternativ
till skogsbolagen. Ty trots att det fanns många
företag, så konkurrerade de inte med varandra
om virket utan delade sinsemellan upp sina köpområden. Därför var det viktigt att skapa ett nytt
alternativ. Hedlund arbetade hårt tillsammans
med övriga idealister för att ÅSF skulle utvecklas
till en stabil skogsägareförening.
Jag minns första gången jag skulle vara föredragande i ÅSF styrelse med Hedlund som ordförande. Jag hade noga förberett mig och blev irriterad när Hedlund tog fram en riksdagsmotion
och satt och arbetade med den. Jag blev imponerad när han sedan gjorde en kort sammanfattning som slutade med ett beslut. Han hade en
förmåga att snabbt sätta sig in i olika problem
och beskriva komplicerade saker så även oinsatta begrep. När han önskade mera pengar till
Ncb använda han ofta ordspråket ”Den fattige

har inte råd att handla klokt”. Han var också slug
som när någon i styrelsen kom med ett förslag
som Hedlund inte gillade så framförde han att
han tyckte att det var ett intressant förslag, men
omformade det så det passade hans egen åsikt.
Hedlund var skicklig på att skapa en god kontakt med journalister, men också på att glida
undan svåra frågor. Jag minns att en gång i Östersund kom det en kvinnlig journalist som öppnade tufft, men Hedlund tyckte att de skulle gå
till en lugnare och trevligare plats. Efter en stund
ﬁck vi se dem på en plats i parken glatt samspråkande. Dagen därpå kom det en positiv artikel
med en bild av Hedlund och han hade fått med
det han önskade.
En annan gång önskade en skribent en kommentar av Hedlund beträffande kärnkraftverken. Hedlund tyckte att det kanske kan vara bra
med kärnkraft. Journalisten kontrade med att
kärnkraften är ju farlig. Hedlund svarade snabbt.
Är den farlig ska vi inte ha kärnkraftverk. Härigenom hade Hedlund undvikit att ta ställning
till om kärnkraften var farlig eller inte.
Hedlund hade ett särdeles gott minne för
namn på personer han träffat och även i vilket
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sammanhang. Hedlund var ordförande i Norrskog 1970-1977. Han efterträddes av Per Svensson.
Stig Österberg:
Per Svensson 1977-1978 var en sågverksägare och ägare till ﬂera skogsfastigheter. Han var
mycket kunnig inom sitt område, men ville inte
stå i rampljuset. När han blev tillfrågad tog han
motvilligt på sig att fungera som Norrskogs ordförande under högst ett år. Styrelsen ville byta
ut Hedlund som ordförande. De tyckte att han
var för mycket engagerad i Ncb och politiken. De
förstod att Hedlund inte skulle acceptera Alback
som sin efterträdare. Per Svensson ställde inte
upp mer än ett år och då valdes Martin Alback
till ordförande.
Stig Österberg:
Martin Alback 1979-1982
Martin Alback var stor skogsägare och delägare i
ett skogsbolag. När jag frågade honom varför han
varit med i skogsägareföreningen ÅSF och sedan
Norrskog, blev svaret: Vi stora gör det lättare för
föreningen när det gäller att förhandla om virkespriser men när det rör den näringspolitiska
bevakningen är det viktigt att ha med så många
medlemmar som möjligt.
Alback hade en stark ställning bland skogsägare inom ÅSF område och kom in i ÅSF:s styrelse
utan att valberedningen föreslagit honom. Han
var självständig och hade stort självförtroende
varför Hedlund inte ville ha med honom i ÅSF
styrelse ty han ifrågasatte Hedlunds agerande i
Ncb. Styrelseledamöter i Norrskog började så
småningom tycka att Alback blev för dominant
så han byttes ut mot Urban Falkeström med förklaringen att som ordförande i riksförbundet
(SSR) var det inte så lämpligt att han också var
ordförande i Norrskog.
Stig Österberg/Ove Jacobsson:
Urban Falkeström väljs överraskande
till ordförande 1982
Vid föreningens årsstämma 1995 lämnade Urban Falkeström av hälsoskäl styrelsen och ordförandeposten i Norrskog. Urban hade då lett
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Norrskog sedan 1982, d.v.s. i 13 år. Han är en
relativt lågmäld person som ändå vet vad han
vill. Han var en i föreningsfrågor mycket kunnig
ledare och var mycket respekterad i riksförbundets styrelse och i LRF. Urban kände sina styrelsekollegor väl och kunde fatta beslut utan att i
plenum höra allas åsikt. Han var helt orädd att
framträda inför publik och tog gärna hand om
den utåtriktade informationen. Han var noga
med att följa de spelregler som bör tillämpas
mellan styrelse och VD. Han var också noga med
att inte i förväg skaffa sig majoritet i styrelsen
genom kontakt med valda ledamöter. Han ville
att alla i styrelsen skulle få del av samma information före beslut. Han tog också utåt ansvar
för styrelsebeslut, även de som avvek från hans
åsikt. Genom sin kunnighet och förmåga att få
igenom kloka beslut i styrelsen ﬁck han naturligt
en stark ställning trots sin ödmjukhet.
Ove Jacobsson:
1995 Stig Norberg tar över
efter Urban Falkeström
Med Stig Norberg kom en annan ledarstil in i
styrelserum och i överläggningar med virkesköparna. Stig var rakt på sak och älskade den öppna debatten. Även om han i förväg kunde ha förankrat en del åsikter hos några styrelsekollegor
ville han ha en öppen debatt vid styrelsemötena
och gick gärna ”laget runt” för att ge alla tillfälle
att yttra sig. Och kanske ibland även tvinga alla
ledamöter att säga sin mening.
Stig Norberg var en intensiv och mycket engagerad ordförande, som under sina första
ordförandeår hade nästan daglig kontakt med
föreningsledningen. Han var en av de sista
föreningshövdingarna med begränsad formell
utbildning men med god människokännedom
och medfödd ledarbegåvning. Han var grundmurad optimist, vilket framgår av några tänkespråk, som han frikostigt spred omkring sig
och som är värda att återge. ”De ﬂesta problem
uppstår aldrig” och ”Ingen natt är så lång att det
inte blir morgon”, det sistnämnda sägs vara ett
kinesiskt ordspråk.
Tyvärr hade Stig Norberg inte samma förtroende för LRF centralt och för Skogsägarnas Riks-
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förbund som Urban hade. Detta ledde till att Stig
och ﬂera av hans styrelsekollegor aldrig kunde
godta den uppgörelse, som över huvudet på de
mindre skogsägareföreningarna gjordes mellan
LRF och Södra för att kompensera leverantörer
till Skaraborgs Skogsägare för förluster de gjorde
i samband med föreningens konkurs 1999. När
en majoritet av medlemmarna röstat för att
Norrskog skulle gå med i det nybildade centrala
organet, LRF Skogsägarna, valde Stig Norberg
att avgå år 2000 tillsammans med ﬂera kollegor
i styrelsen.
Nils Nilsson:
Jan Holmberg ny ordförande efter turbulent extrastämma i Kramfors
Nedläggningen av Skogsägarnas Riksförbund
blev början på en uppslitande strid i Norrskogs
styrelse som kulminerade år 2000 vid en extrainsatt stämma i Kramfors. Flera av de ledamöter som motsatt sig en anslutning av Norrskog till LRF Skogsägarna, däribland dåvarande
ordföranden Stig Norberg, hade avsagt sig omval
till Norrskogs styrelse eller inte nominerats av
valberedningen.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan Holmberg till ny ordförande.
Jan Holmberg som gjorde sin andra period i
Norrskogs styrelse hade senast blivit invald som
ledamot 1999. Jan som är bördig från Boberg i
Ragunda kommun, hade före övertagandet av
föräldrargården en karriär som fältﬂygare bakom sig.
De mest utmärkande egenskaperna hos Jan är
hans analytiska kapacitet och förmågan att alltid

kunna skilja viktigt från mindre viktigt. Han imponerade nog också på sin omgivning med att
alltid vara påläst oavsett ämnesområde. Jans ledarstil var avslappnad och han upplevdes aldrig
som dominerande utan lade sig alltid vinn om
att styrelsen gemensamt skulle komma fram till
beslut. Därmed inte sagt att det var någon tvekan om var han själv stod i olika frågor, men det
gemensamma beslutsfattandet, helst i konsensus, var viktigare än att själv få igenom sin vilja.
Som person kunde Jan upplevas som lågmäld,
lyssnande och en smula tillbakadragen. Kanske
detta var en medveten hållning som visade att
Jan hade förstått att vi föds med två öron och
en mun, en väl så viktig insikt i affärssammanhang. Jan kom med tiden och till följd av sina
egenskaper att bli mycket respekterad av såväl
styrelsekollegor och tjänstemän i Norrskog som
av kunder och konkurrenter.
Under Jans tid som ordförande skedde stora
förändringar i Norrskog. Återföreningen med
Ramsele Skogsägarförening, avvecklingen av
WOW Flooring, förvärvet av Camfore – bildandet av NWP är några exempel. För Norrskog
stora och många gånger avgörande frågor som
inte alltid var okontroversiella eller lätta att ta
beslut om. I dessa stunder var Jan Holmberg alltid tryggheten själv, även när det blåste som värst
stod Jan upp för gemensamt fattade beslut.
Till stämman 2007 avsade sig Jan Holmberg av
privata skäl omval till Norrskogs styrelse och i
hans ställe valdes nu sittande ordföranden Gunnar Heibring från Valsjöbyn i nordvästra Jämtland.
❏
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EKON FRÅN EN ÖDEBYGD

Tomas Ljung.
Född 1958. Författare, biolog, natur- och kulturskribent.
Född i Spånga och bosatt i Dalarna sedan 1979. Har
tjänstgjort på flera länsstyrelser, länsmuseer och kommuner och frilansar emellanåt som skriftställare. Har skrivit
flera uppmärksammade och prisbelönta böcker om natur
och kulturhistoria, däribland Landet bortom tiden, Sankt
Olof i Dalarna, Ödebygdsminnen och Säters Dal. Mottagare av en av årets örtugar.

Ekon från en ödebygd
Denna uppsats är ett sammandrag av det arbete jag under åren 2002-2004 genomförde på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppdraget gick ut på att kartlägga
kulturspåren inom den östra delen av Långfjällets och Städjan-Nipfjällets naturreservat. Arbetet kom att innebära omfattande fältarbete, ett stort antal intervjuer, extensiva arkiv- och källstudier, insamling av bildmaterial samt författande av monografin
”Ödebygdsminnen”, som utkom i december 2004.
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nder hela människans existens har hon sökt
tänja på gränserna för sitt livsrum. Från att
ha varit en nomadisk stäpp- och savannvarelse
lärde sig våra förfäder med tiden att överleva i
sterila ökentrakter, längs havskusterna och djupt
inne i regnskogarna. Till tundror, högfjäll, ishav
och glaciärer sökte sig människan länge bara säsongsvis, för att jaga och ﬁska. Vi kan misstänka
att istiden kom att bli den store läromästaren,
som lärde oss att anlägga underhudsfett, att svepa oss i andra djurs skinn och som drev oss att
tämja elden.
Då allt större populationer av människor efter den senaste istiden började utveckla bofasta
jordbrukarsamhällen, hänvisades man åter till
de bördiga och klimatiskt gynnade delarna av
jordytan. Alla valde dock inte den neolitiska bondevägen. Istället grundlades den seglivade tvisten mellan Kain och Abel och trots att åtskilliga
bofasta folk tidvis har återgått till mer nomadisk
livsföring har klyftan med tiden bara vidgats.
I Europa blev den neolitiska lösningen – åkerbrukandet – tidigt normgivande. Konﬂikter
mellan bönder och nomader har dock hela tiden
funnits även här. Mest påtaglig i de perifera zo98

ner där landnamet inte varit en epok, utan en
utdragen process utan given utgång: i höglänta
bergstrakter och boreala områden.
I norra Skandinaviens vida skogsland och
fjälltrakter vittnar otaliga boplatslämningar och
fångstgropsystem om att människor levde här
redan under stenåldern. Rika gravfynd från såväl brons- som järnålder tar effektivt ur oss alla
fördomar om Norrland som en sent befolkad
och fattig avkrok av världen. Likväl är det genom
detta land som den deﬁnitiva gränsen hela tiden
har gått mellan neolitiskt och paleolitiskt liv –
odlingsgränsen.
I de karga moränområdena ovan högsta kustlinjen är jordbrukandet villkorat. Och kommer
man upp i höglandet närmast fjällen blir vintrarna snart så långa, tjälen så djup och sommarfrosten så frekvent, att de grödor med vilka
vi byggt upp vår kultur ohjälpligt kommer till
korta.
Till de kärvaste klimatlägena på hela den Skandinaviska halvön hör de fjällnära högplatåerna i
södra Härjedalen och nordligaste Dalarna, den
så kallade Idre-Tännäsplatån. Här är klimatet
som allra mest kontinentalt, med iskalla vintrar,
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Övre Hågådalen

På Generalstabskartan från 1919 har Ödebygdsvägen lagts till 1943. Här ser vi Fjällskogsbygden/Ödebygden vid tiden för de nio bosättningarnas avklingande.
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korta somrar och långa köldperioder. Med sina
vidsträckta tallskogar och myrland mellan 700
och 900 meter över havet har detta område alltid
utgjort en deﬁnitiv gräns, där alla odlardrömmar har gått i kvav. Sedan äldsta tid har området präglats av säsongsutnyttjande. Samer har
både jagat och vallat renar i området och jägare
nedifrån bygderna har både sommar och vinter
lockats hit av den goda tillgången på vildren, älg
och ripa. Sockenborna i Särna, Idre och Tännäs
mutade tidigt in områdets ﬁskevatten och med
tiden sökte man sig också hit för betets skull.
Spridda fäbodar anlades där bygdens kreatur
kunde äta sig feta på fjällfrodnaden.
Så såg i stora drag förfjällsplatån ut 1645, då
både Härjedalen och Särna-Idre tillföll Sverige.
Förutom någon enstaka ﬂykting under ofredstider hade ingen någonsin försökt sig på att överleva uppe i fjälldalarna, där temperaturen om
vintern kröp nedåt femtio minusgrader. Just vid
denna tid infördes dessutom en mer restriktiv
nybyggespolitik i riket, då Kronan genom ﬂera
skogsordningar ville säkra tillgången på skog för
det snabbt expanderande bergsbruket. Så även
om någon nybyggare hade varit hågad att spänna
sina krafter mot fjället, skulle det dröja omkring
ett sekel innan han ﬁck möjligheten.
Fjällskogsbygdens födelse
Under andra hälften av 1700-talet lättar staten
på svångremmen och upplåter åter marker i
obebyggda ödemarker för nybyggnation. Främst
berörs fjällkedjan och under det närmaste seklet
uppkommer i hela fjällområdet utﬂyttningar
från både närliggande och fjärmare bygder. Redan 1725 hade man i Särna-Idre genomfört en
skogsdelning, där man för att dämpa byarnas
oenighet om gränserna mellan skatteskogarna,
noga mätte och stakade ut gränserna för de
enskilda gårdarnas utmarker. Idre bestod vid
denna tid av sju gårdar, som hade att dela på allt
land i norr och väster ända till Femunden. Det
kan verka generöst, men hur fattiga dessa gårdar
var visar det faktum att staten först 1850 kunde
börja ta in skatt i bygden.
Suget efter mark var uppenbarligen stort, för
redan före år 1800 började arvingarna i gårdarna
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att byta och sälja av skiften på utmarkerna. Inom
kort hade ett stort antal nybyggen etablerats
i skogarna kring Idresjön och upp efter skogsälvarna. Merparten av utﬂyttningarna gjordes
till lägen där ett enklare jordbruk kunde kombineras med ﬁske och jakt. Att ﬂytta iväg ”ovaskogs” eller ”nor i marsjen” som fjällskogsplatån
kallades, framstod nog för ﬂertalet som otänkbart och någon nybyggarvåg kom heller inte från
detta hållet. Motståndet förefaller dock ha varit
mindre hos härdalingarna norröver. I alla händelser var Jo Gullikson Ström från Bruksvallarna
den förste som bröt mark ovanför den magiska
700-meterskurvan. På 1820-talet slog han ned
bopålarna i grusbackarna längs Hagaån, eller
Hôgâåa, och grundade nybygget Yttre Hågådalen. Bara något år senare insynar Östen Larsson
Bergfält från Hede ett nybygge högre upp efter
samma dalgång i det varma lidläget vid Övre
Hågåsjön, 725 m.ö.h. Isen var bruten.
Under de närmaste två generationerna kom de
öde fjällskogsvidderna att koloniseras av ytterligare tio nybyggare på inalles nio glest spridda
boplatser: Övre Hågådalen, Yttre Hågådalen,
Stenåsen, Västerfjäten, Klutsjön, Grundåbygget,
Fjätvallen, Grundagen och Svenstorp.
Etnologen Åke Campbell har beskrivit varje
nybyggares utgångsläge: ”Vid landnam utan
startkapital har allmogen uppsökt sådana platser, där ett hushåll redan från första året kan
ﬁnna sitt uppehälle genom ﬁske, fångst, jakt och
boskapsskötsel”. Detta gällde i hög grad även för
nybyggaren i Fjällskogsbygden. Alla nybyggen
anlades nära goda ﬁskevatten och vi kan utgå
från att tillgången på jaktvilt var avgörande för
bedömningen av företaget i dess helhet. Den
stora skillnaden mot etableringarna i övriga
fjällkedjan var att nybyggaren här slapp tänka på
att ﬁnna ett gynnsamt odlingsläge. Här var från
första början alla odlingsförsök dödsdömda. De
villkor som Campbell ställer upp som avgörande
för att klara de första åren kom här alltså att gälla
allt framgent.
För att förstå vilket steg det innebar för nybyggaren att satsa på ett liv ovanför sjuhundrameterskurvan behöver vi begrunda de faktorer som
konstituerar naturförhållandena i det område
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Från Grundagsvålen har man god överblick över norra Ödebygdens ännu helt väglösa
skogsland. I fjärran under Näsfjället anar man Övre Hågådalens ensliga fjällgård.

På det ﬂacka sandstensgolvet har furorna svårt att ﬁnna fäste i det tunna jordskiktet.
Tallsavannerna kallas här tel.
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Störröset på Stenåsen är ett av Ödebygdens sista intakta eldhus, med dörr på gaveln
och rököppning i taket.

som här omväxlande kallas Fjällskogsbygden
och Ödebygden.
Fjällskogsbygdens naturgeograﬁ
Idre-Tännäsplatån bildar ett sammanhängande
fjällnära högland inom Skandinaviens mest
kontinentala landområde. Den här berörda delen (inom Dalarna) omfattar ca 325 km². Årsnederbörden uppgår till omkring 700 mm, som
nästan helt utgörs av snö. Ungefär tvåhundra
dygn är marken helt snötäckt och knappt hundra dygn är marken helt snöfri.
Berggrunden utgörs av synnerligen sura och
hårda sparagmiter och kvartsiter och de lösa avlagringarna utgörs främst av ändlösa blockhav
och grunda torvmossar vilande direkt på urberget. Platån sluttar svagt mot sydost och tack vare
att området är så ﬂackt bildas väldiga myrkomplex och mosaiker av glest skogklädda moränåsar
och myr. Ur detta ﬂacka land höjer sig ett antal
vålar – rundade lågfjäll med kala toppar – som
skänker terrängen dess karaktär.
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En karakteristisk skogstyp är den glest tallbevuxna savannartade ljunghed som här kallas tel,
ett ord med samma rot som i norskans telemark.
Dessa parkartade tallmoar ﬁnner sin främsta
utveckling i den centralt belägna högslätt som
kallas Juttulslätten, ett intagande (och befriande
stenfritt) landskap med småtjärnar, glest bevuxet
med solitära gammeltallar och strödda björkar.
Den ekologiska sanningen bakom denna boreala
skogsstäpp är att tallföryngringen nästan helt
uteblir tack vare kölden, det hårda snötrycket
och det grunda och magra jordtäcket. Även i
blockmoränerna på Vältet och Näskjevåla träffar
man på glesa och vackra urtallskogar, med silvergrå torrfuror på åsarna och lavdraperad granskog i ravinerna. Detta är järvens rätta hemvist.
Här ﬁnns också ovanligt mycket björkskog för
att vara i Dalafjällen, där granen annars brukar
vara trädgränsbildare.
Avståndet till trädgränsen är i många fall en
bättre mätare på lokalklimatet än höjden över
havet. Övre Hågådalen ligger t ex bara 150 m
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Stenur i Västervåla. De storblockiga moränerna gör det omöjligt för skogen att sluta sig
och svårt för jägaren att följa villebrådet. Dessa marker är järvens rätta hemvist.

under kalfjället, vilket skapar ett mycket utsatt
läge, trots den synbart gynnade sydsluttningen
vid sjön. Och även om den absoluta höjden över
havet inte verkar så imponerande, så kan man
jämföra med fjällbygder längre norrut. Där har
vi Ammarnäs med sin berömda potatisbacke på
410 m, Leipikvattnet i Frostviken 470 m, Njunjes på 400 m och Nikkaluokta på 470 meter över
havet. Sanningen är att all bebyggelse över 700 m
som förekommer i landet är samlad inom detta
område i norra Dalarna och Härjedalen.
Även om Fjällskogsbygden per deﬁnition hör
till Svealand, så råder alltså här rent norrländska,
om inte lappländska, förhållanden. Det är därför
ingen tillfällighet att området ﬁck ligga öde så
länge. Eller att den bofasta epoken blev så kort
som den blev.
Begynnelsen
Den nybyggare som slog sig ned under fjället för
snart tvåhundra år sedan hyste alltså inga illusioner om någon sötebrödstillvaro. Som regel slog

han sig ned på en plats där det fanns gott om
ﬁsk, för jakten var huvudsakligen en vintersyssla.
Han lade nät och metade vad han behövde medan han röjde mark. Oftast valdes en torr bergknalle eller sandås till boplats. Ibland fanns en
gräsbevuxen renvall intill, där samer hade vistats
(eller vistades). Var nybyggaren ensam och röjde
ängesslog bodde han under en hamngran eller i
en enkel torvkåta och kunde hålla på så ett par
säsonger, innan han ﬂyttade upp på allvar. Så
snart kvinna och mjölkget kom efter ökade trivseln, men också ansvaret. Ofta inleddes bygget
med ett timrat litet fjös, alltså fähus. Där kunde
sedan både folk och fä hysas in första vintern.
Fram till mitten av 1800-talet timrades uteslutande rundtimmer. Till fjöset höggs ofta torrtall
eller ibland gran som klövs. Fähuset tarvade som
regel mer arbete än stugan, för även här skulle
eldstad ﬁnnas och därtill ett långt mer bastant
tak än vad stugan krävde – för det gällde att hålla
ödemarkens vilddjur borta. Stugtimret höggs i
nedan på torrbacke och var alltid tall.
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Stenåsen på femtiotalet.

Golv fanns oftast inte förrän i den riktiga stugan, men med taket ﬁck man inte slarva. Så snart
björken började löpa på våren gick nybyggaren
ut i näverskogen. Nävret torkades på granstörar
och breddes sedan ut på taket en stilla vårkväll,
varpå jord skottades över. Sedan lades grästorv
på tjockt, varefter alltsammans ﬁxerades med
sparrar och tvärslåar, som hölls på plats av stora
stenbumlingar.
Om inga större kreatur medfördes blev ofta
det första huset ett störrös eller eldhus, av vikingatida modell. Ännu förekommer ett par sådana i Ödebygden, enkelt rundtimrade låga hus
med dörr på gaveln, härd på golvet och rökhål i
taket. Många fjällgårdars historia inleddes med
ett sådant enkelt bygge, som inte sällan sedan
blev kvar som kokhus på vallen.
Vid sidan om att få stugan färdig var insamlandet av vinterfoder till folk och fä den allt överskuggande uppgiften. Fisk fångades och torkades, videsnår röjdes och brändes tills bäckängens
örter och myrens glesa starrhö kunde bärgas.
Vida omkring letades lämpliga slogland upp,
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bäst var bäckar och skogskärr, sämre de överallt
närvarande myrarna.
Hade nu nybyggaren skött sina kort väl fanns
efter ett par år en stuga och ett fjös, samt slåtterland nog att föda en ko eller ett par getter. Det
skulle komma att dröja innan drömmen om en
häst blev verklighet, och i väntan på den dagen
ﬁck nybyggaren och hans familj själva bära och
frakta allt som behövdes, nedifrån bygden, ut ur
skogen och hem från de fjärran myrarna.
Jakten och viltet
Tre ben hade nybyggarfamiljen att stå på där i
ödemarken. Jakten, ﬁsket och kreaturen. Fågeljakten ägde främst rum under efterjulsvintern
och bedrevs med snarning. Husfadern – ”skogmannen” – hade långa vindlande ”snarstret” i
skogarna, längs vilka hundratals snaror var utplacerade. I snarorna ﬁck han både skogsfågel
– tjäder, orre och järpe – och dalripor som tillbringade vintrarna i skogslandet.
I landskapet där skogmannen bedrev sitt djurfänge fanns spår som vittnade om att han inte
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var först på platsen. Mellan berg och sjöar, över
hedar och mellan myrland löpte långa system av
fångstgropar. Vem hade grävt dem? Var de minnen från bronsåldern eller hade någons farfars
far hämtat älg här? Eller var det lapparna? Ingen
visste mer än att en viss Bång Rolf från Lillhärdal
skulle ha varit den siste att gillra gropar i trakten.
Vildrenen jagades skoningslöst så snart den
kom ned i skogslandet efter jul. Om ﬂockarna
drog sig västerut eller helt enkelt dog ut är osäkert, men redan framåt mitten av 1800-talet var
vildrenen slut. En bidragande orsak kan ha varit
att renskötande samer nu på allvar hade slagit sig
ned i trakten. Pål Zakrisson bodde i Slugufjället om somrarna och höll stora hjordar på sommarbete bortåt Femund. Och eftersom tamren
och vildren aldrig har kunnat samsas, så blev
det tamrenen som drog det längsta strået. För
nybyggarna var denna konkurrens inte av godo
och konﬂikterna med samerna utvidgades från
att tidigare främst ha handlat om nedtrampade
hässjor till allt oftare handla om tjuvskjutna
tamrenar.
Sedan vildrenen försvunnit ökade älgstammen i viss mån, men något vanligt djur har älgen
aldrig varit i Fjällskogsbygden. Före avvittringen
var det allmän jakt på allmänningskogarna och
tidvis var konkurrensen hård mellan nybyggarna
och folk från Härjedalen och Idre efter älg och
björn.
Björnen har alltid haft ett starkt fäste i dessa
oländiga gränsmarker. Och så länge människan
har hållits här har alltid Gammelfar (som björnen ofta kallades) haft anledning att känna viss
oro. Någon mer organiserad björnjakt har dock
inte ägt rum här förrän kronoparkerna inrättades på 1880-talet och storfolk från hela landet
erbjöds att komma hit och skjuta någon ”ringad” Nalle. Gammel-Olle på Stenåsen blev Fjällskogsbygdens mest namnkunnige Nimrod, med
sexton skåror på sin bösskolv.
Även vargen har haft säkra tillhåll här. Än lever många historier om vargmöten och även om
inga av alla de skogens barn som vandrat den
långa vägen till Foskros och Sörvattnet har blivit angripna, så ﬁnns ännu de som minns hur

kusligt det kunde kännas att skida genom vintermörka morgonskogar med vargkörer tjutande
runtomkring i grantätningarna.
Älskade fjällko
Oron för ”odjuren” handlade mer om oro för
husdjuren än för människorna. Sommartid vallades alltid djuren och inte ens om vintern kunde man vara helt säker. En hungrig björn som
vaknat i otid kunde bryta sig genom ett bastant
vedtak och försvinna med en ko i natten. Kreaturen var det tredje benet nybyggaren hade att luta
sig mot. De härdiga små fjäll- eller norskkorna
och getterna lade grunden för själva bofastheten i fjället. Ville man bara jaga och ﬁska var det
nästan enklare att bara vandra omkring och bo i
tillfälliga ”halvbodar” och vindgömslen. Det var
med kritterna ödebygdsbon deﬁnierade sig som
nybyggare.
En besökare i Fjällskogsbygden häpnar över de
stora fähusen på nybyggena. Här fanns ofta plats
för ett tjugotal kor och kvigor, samt kalvkättar
och getstegar därtill. Ofta nog fanns både ett
storfjös för nötboskapen och ett småkritterfjös
för getter och får. Detta var ﬂerdubbelt mot vanliga smågårdar i Dalabyarna, där ett par-tre kor
var det normala.
Detta kreatursbaserade jordbruk har dominerat överallt i fjällkedjan, oavsett om spannmål
har kunnat odlas eller ej. Kreaturen hade outtömliga betesmarker i de översilade fjällskogssluttningarna, där fjälltoltan och ”ruppelgräset”
växte frodigt. Mjölken blev därav fet och ymnig
och gav ett enastående ﬁnt smör. Det rödgula
fjällsmöret var guldet, kvinnornas stolthet och
det nav kring vilket hela fjällbondens ekonomi
vred sig. Vid sidan av ripor och torröring var
nämligen fjällsmöret det som folket nere i bygderna ropade efter på allvar. Mot smör kunde
man byta till sig de få ting som inte fjället tillhandahöll, krut, snus, salt, såpa och förstås mjöl. För
ödebygdsborna var Röros handelsplatsen, livlinan, dit man färdades i februari genom isdimmor och snöstormar över Femundens ändlösa is.
Ett skäl till att man inte for till Dalarna var den
oöverstigliga språkklyftan. Idre- och Härdalsmålen var närmast att betrakta som norska dialek105
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Kulturpräglad urskog vid Stoåse.n

ter i jämförelse med de helt främmande Älvdalsoch Moraspråken.
Korna och mjölkhanteringen var kvinnans
värld. I fjöset (fähuset) gick mannen aldrig in sedan han väl byggt det. När hushållet med tiden
begåvades med hund och häst blev dessa mannens bundsförvanter, som var med i älgskogen
och timmerskogen. Redan vid sex-sju års ålder
ﬁck barnen börja valla korna ute i markerna. Till
en början handlade det mest om att hänga med
djuren (som hittade) och hålla dem borta från
alla små ängar längs bäckarna.
Den nordiska fjällkon är extremt anpassad till
att klara sig under svåra omständigheter. Genom
århundradena har den utvecklat unika anpassningar som gör den oersättlig i Norrland.
Det subarktiska ängsbruket
Med djurhållningen har vi nu nått själva vågpunkten i fjällskogslivet. Fram till detta moment
kan nybyggarens tillvaro visserligen ha förefallit
hård och osäker, men knappast värre än för den
genomsnittlige skogsbonden, som mödosamt
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bröt sina magra tegar och ﬁck se frost och mask
ödelägga drömmarna om fyllda bingar och magar. Men bibelns Gud krävde minst lika mycket
svett från nybyggarens anlete som av någon annan. Akilleshälen i fjällskogslivet var vinterstallningen. Hur bra sommarbetet än var så räckte
det bara tre månader. De övriga tvåhundra dagarna måste djuren hållas installade och äta torkat foder. Hästen skulle ha örthö, korna starrhö
och renlav och småkreaturen löv och kvistar.
Det helt dominerande vinterfodret var starr och
andra halvgräs.
Fjällskogsbygden är mycket rik på våtmarker
och höet bärgades i första hand från starr- och
gräsbevuxna bäckängar och översilade skogskärr. Och när dessa inte räckte tog man sig ut
på de glest starrbevuxna myrarna. Från midsommar och långt in på hösten var fjällfolket
ute och slog hö på de gyllengula, myggrika, solﬂimrande starrmyrarna. Starren slogs med sjukvarters långliar och hässjades på vinterhässjor,
som skulle tåla att stå ute tills körskaren lade sig
framåt efterjulen. De gårdar som hade slåtter-

EKON FRÅN EN ÖDEBYGD

Här och var står ruiner efter vinterhässjor kvar på myrarna, ofta som här vid Knallkölen
belupna av gul varglav.

land nära renarnas stråk nödgades bygga lador
för att få ha höet ifred. Hur många lass man än
körde hem räckte det inte alltid heller. På våren
kunde ibland snön ligga framemot midsommar
och då tröt vinterfodret hur man än snålade.
Fjällfolket spände sig ständigt mot den hårda
fjällnaturen. Spjärnade mot de makter som ville
släcka ut de små människornas tillvaro. Ständigt
arbetade nybyggarens hjärna för att ﬁnna metoder att avtvinga fjällmarken än mer, att fördubbla
ﬁskfångsterna, att få till än större marknadslass
och att förmå myrarna att lämna ifrån sig mer
hö. Denna sista strävan blev mest framgångsrik.
På många ställen kan man än idag se resterna av
små fördämningar i bäckarna. Vid bäverns byggen hade nybyggaren sett hur starren växte sig
hög och frodig där bäckarna dämts. På strategiska ställen kunde han själv med några enkla vedklovor spärra av vårﬂödet och sätta hela myrland
under vatten i det ﬂacka landskapet. Vattenhöjningen ﬁck starren att bli både grövre och längre. I juli tappades vattnet ut och hölandet kunde
avbärgas. Sådant dammängsbruk har tillämpats

i stora delar av norra Sverige. Huruvida metoden verkligen innebär en ökad totalproduktion
av biomassa är dock omtvistat.
Kont-Per på Grundagens gård nöjde sig inte
med att sätta ett par kvadratkilometer starrmark
under vatten, han anlade dessutom med stor
möda en damm vid utloppet av Grundagssjön,
för att kunna tömma hela sjön. Idag är sjön återställd, men längs de grunda stränderna vittnar
fortfarande många hektar ﬂaskstarräng om hans
framgångar.
Om hösten samlades renlav. Ute på moarna
krattades laven samman i stora högar, som hämtades med släde när föret bar. Mellan tjugo och
trettio fulla slädlass ”mossa” tarvade ett fjällhemman och för vart år tvangs man bege sig allt
längre bort från gården för att hitta bra mossmarker. Först efter trettio år kunde man åter
skatta ett gammalt mosstag.
Livet under fjället
Utan att veta om det blev nybyggarna i Fjällskogsbygden de sista i hela Skandinavien som
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bröt nytt land för att leva ett helt naturahushållningsbaserat liv. ”Självhushållning” är ett ofta
missbrukat uttryck. Inget folk har någonsin varit
helt självförsörjande, någon eller några basvaror
har alltid krävt handelsrelationer med grannfolk.
Ändå är det häpnadsväckande hur mycket som
kunde produceras på en fjällgård. Ull klipptes,
garn spanns, timmer höggs, vävstolar snickrades, tyger vävdes, vantar stickades, kläder syddes,
tjära brändes, bräder sågades, skinn garvades,
skor syddes, knivar, spik, rävsaxar och hästskor
smiddes, allehanda redskap täljdes och slöjdades: liorv och surﬁskkaggar, salttråg och klövjesadlar, timmerkälkar och knipholkar. Krut och
snus kunde man kanske inte tillverka, men väl
löpe, fnöske, lut och lim.
Om uttrycket ”skogen är fattigmans kappa” har
myntats med någon speciell person i åtanke, så
måste det ha avsett en bonde Nord i marken.
För honom stod de bistra fjällmarkerna fulla av
nyttigheter: ved, virke, foder, mat och medicin.
Här hämtades björkris till sopkvastar, brödbark
till kraftfoder, rötter till korgbindning, kåda för
sår, tjädervingar att sopa bakbordet med, fräken
att skura mjölkkärlen med, näckmossa att dreva
husen med, tätört till tjockmjölken, näver till
tak och skor, starr till skohö, ormskinn för att
klara kaffet, furstenar mot skräp i ögat, fällhorn
till limkok, vrilar till koksor, varglav till åtel och
lomskinn för att skona ryggen då man bar tunga
mesar. Linné skulle ha jublat om han fått se fjällbondens ﬁntlighet när det gällde att dra nytta av
allt som landet bjöd.
Men hur mycket tusenkonstnär nybyggaren
än var, så levde han ständigt på gränsen och var
beroende av en god portion tur i allt han företog
sig. De barn som växte upp i Fjällskogsbygden
hade betydligt värre saker än vargen att frukta.
Snöstormarna, kölden, de bottenlösa myrgölarna och vardagens alla andra faror tog sin tribut
med obönhörlig precision. Många ödemarksfamiljer kunde få se sina barnaskaror smälta bort
som snö i juni. I ﬂera fall har av en tiohövdad
barnaskara blott ett enda syskon nått vuxen ålder och kunnat föra släktet vidare. Också fjällets
stora ödslighet och de ändlösa vinternätternas
tystnad tryckte hårt på människornas sinnen.
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Samer och nybyggare Syd i marken
Samerna fanns alltså på plats redan när nybyggarna kom. Lokala sägner berättar om hur
sammanstötningar uppkommit redan under
Baltzarsfejden på 1600-talet, då Härjedalingar
på ﬂykt undan härjande dalkarlar ska ha råkat i
konﬂikt med traktens samer. Samer hade vistats
i trakterna under lång tid, både som jägare och
renskötare. Området hade rykte som sällsynt
gott lavbetesland och kallades av samerna ”Duepene åarjel”, vilket ungefär betyder ”Där nere i
söder” eller varför inte ”Syd i marken”. Men eftersom gränslanden mot Härjedalen och Norge
ända in på 1800-talet var orösade och ganska
diffusa, dröjde det innan samer folkbokfördes
som bofasta i Idre.
Av allt att döma betraktades samerna sedan
gammalt som redbart folk av myndigheterna.
Sedan 1700-talet hade byborna i Särna och Idre
socknar varit befriade från skatt på grund av sin
fattigdom, medan samerna var skattskyldiga.
Under sin Dalaresa 1734 kommenterar Linné
detta med att fjällmarkerna helt borde överlämnas åt lapparna, som förstår att bruka dem både
sommar och vinter och drar in skatt åt staten. I
och med att fjället öppnas för nybyggen är dock
samernas sötebrödsdagar räknade. Konﬂikter
om betesmarker och hö uppkommer omgående.
Även om ﬂera rättegångar utfaller till samernas
förmån genom att nybyggarna inte kan visa om
deras ängar ligger i Dalarna eller Härjedalen, så
beﬁnner sig samerna nu på ett sluttande plan.
Det framgår allt tydligare att den påbjudna nybyggespolitiken är ett första steg i statens strävanden att öka kontrollen över ödemarkerna.
Under hela 1800-talet råder dock i huvudsak
försonliga relationer mellan samer och nybyggare, Man drar stor nytta av varandra. Nybyggarna
byter till sig renkött, skinn och skohö och kan i
gengäld erbjuda nomaderna förrådsutrymmen,
tyg, tobak och lånehästar. På Övre Hågådalen
drevs detta samarbete längst och här tjänstgjorde ungdomarna regelbundet som rendrängar åt
samerna i Slugufjället.
Renskötseln fordrade väldiga ytor. ”Zakrisfolkets” renbetesområde sträckte sig från vinterlandet i Lillhärdalsskogarna över kalvnings- och
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höstlanden i Långfjället ända till sommarbeteslanden mot Femunden. Så långt det gick anpassade sig både samerna och nybyggarna till
varandras årstidsrytmer. Renarna drevs förbi inhägnade slåtterland och nybyggaren såg till att få
in höet innan renarna var tillbaka nere i skogen.
Konﬂikter
Att oförsonliga konﬂikter med tiden kom att
förgifta relationerna mellan nybyggare och
samer i Dalafjällen hade storpolitiska orsaker. I
samband med unionsupplösningen beslöt Norge att gränsen mot Sverige skulle vara stängd,
även för renskötsel. Samerna som följt renarnas
urgamla årstidsvandringar fram och åter över
riksgränserna hamnade i ett olösligt dilemma.
I norra Sverige lyckades man komma fram till
en lösning som innebar fortsatt sommarbete på
norska sidan, men i Dalarna och Härjedalen förblev gränsen stängd. Att ﬁnna sommarbete för
de stora renﬂockarna på dalasidan var omöjligt
och även med begränsade hjordar hamnade
man omgående i krig med nybyggarna, som ﬁck
rycka ut dag och natt för att freda slåtterängar
och hässjor från hungriga renar. En ändlös räcka
av rättegångar inleddes, som till sist drev renskötarna bort från Dalarna. Den legendariske Jonas
Persson, allmänt kallad Jo-Persgubben blev den
siste av de gamla nomaderna. Efter otaliga försök
att rädda renskötseln ﬁck han 1934 se sin hjord
nödslaktas av landsﬁskalens underhuggare.
I minnet hos kvarlevande ödebygdsfödda dröjer sig ”lapparna”, som kom med bjällerklang
och färgsprakande kläder i sina slädar till renskiljningen och som många nybyggare hemligen
beundrade och avundades. Idag vandrar åter en
ny generation samer med sina renar över gammellapparnas renvallar och kåtatomter och utgör ett levande memento över de villkor som
ödemarken ställer på den som vill leva här.
Kriget om skogen
Under senare delen av 1800-talet kom självhushållningen att naggas i kanten på många sätt.
Allehanda tekniska nymodigheter letade sig in
i ödemarkerna – först kulbössor, järnspisar, fotogenlampor och timmersågar och snart också

separatorer, symaskiner och slåttermaskiner.
Utmärkande för dessa ting var att fjällbonden
oftast inte kunde skaffa sig dem, eftersom han
saknade pengar. Allt oftare nödgades marknadsfararen därför sälja av en del av sina varor mot
kontanter. Infogandet av fjällhushållningen i
penningekonomin skedde inte smärtfritt och
många avstod så länge de kunde från den nya
tidens lockelser.
Som vi har sett så betraktades de obrukade
skogslanden som allmänning i äldre tid och efter
Gustav Vasas tydliga markering 1542, att ”sådana ägor som obyggde liggie, höre Gud, Oss och
Swerigies Crone till, och ingen annan” stod det
klart att de var kronans mark. Detta hindrade
dock inte att staten såg mellan ﬁngrarna på att
enskilda bönder köpte och sålde nyttjanderätten
till fjällmarkerna. I och med insynandet av nybyggena kom dock nybyggarnas brukningsmarker att delvis lagfästas som enskild skattejord,
delvis som utskog med fritt nyttjande. Detta
stärkte kronans behov.
Även om Fjällskogsbygden i stora drag bar
jungfrulig skog, så låg inte skogen helt obrukad.
Skogen hade ända sedan 1600-talet betraktats
som en viktig nationell resurs och den enskilde
skogsbonden ﬁck inte avverka skog för avsalu,
utan endast till husbehov. Dispens i form av
stubböresavgift kunde utverkas, vilket var en
extraskatt för varje fällt träd. I norra Sverige
medgav kronan ofta sådana uttag för att lindra
allmogens värsta fattigdom. Kgl. Maj:t beviljade
till exempel 1861 Särna socknemän en årlig utstämpling av 30 000 timmerträd på socknens
oavvittrade kronomarker mot en stubböresavgift
om 20 öre per träd. Fram till 1888 hade allmogen
i Särna-Idre avverkat och sålt bort omkring en
halv miljon timmerträd.
Strider om detta fjälltimmer uppkom genast
bland södra Sveriges sågverkspatroner. Nedåt
landet hade redan en påtaglig skogsbrist blivit resultatet av de omfattande avvittringar som kronan verkställt i samband med det framrullande
storskiftet. Sågverken gick för högtryck, men dimensionerna rasade även i Norrland. Först ut på
banan var ﬁnansmannen Wilhelm Röhss i Göteborg som år 1860 lyckades förmå alla Särna109
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De gamla slåtterdammarna byggdes ibland om till bastanta ﬂottningsdammar.

Idres 164 socknemän att skriva under (ﬂertalet
med bomärken) ett femtioårigt kontrakt på allt
timmer som skulle komma att huggas i socknen.
Avtalet verkställdes aldrig, kanske för att kronan
ogillade avtalstidens längd. Eller för att hela företaget blev ogenomförbart. I kontraktet fordrades nämligen att timret – som skulle vara kvistat,
barkat och hålla 11 alnar i längd och minst 12
tum i topp – skulle levereras prydligt upplagt vid
Klarälvens strand, alltså i ett helt annat vattensystem! Troligen var formuleringen plankad från
ett kontrakt med socknemännen i Lima, där ett
sannskyldigt baggböleri på utskogarna hade pågått en tid. För att motverka ett nytt Klondyke i
Särna beslöt staten att omgående verkställa avvittring och storskifte i Särna-Idre.
Åren 1867–1869 kungjordes i Särna kyrka
att kronoparker skulle utstakas i socknen, med
därpå följande storskifte av allt land. Alla som
nyttjade slåttermark, fäbod eller annan täkt i
fjällskogarna skulle följa med kronobetjänterna
och lantmätarna för att få marken värderad och
revad. All övrig mark tillföll kronan.
110

Kronoparker hade sedan medeltiden avsatts
för att säkra resurser som jaktvilt eller skeppstimmer. Nu var dock huvudmotivet för kronans
säkrande av stora skogsvidder skogens snabbt
ökande marknadsvärde, som krävde en långsiktig nationell skogshushållning. År 1859 hade
Kungliga Skogsstyrelsen bildats, med uppdrag
att förvalta kronans skogsinnehav. Dess förste
direktör A. E. Ros hade besökt Särna och Idre redan 1864 och pläderat för kronoparkerna. Hans
argument var inte ointressanta för fjällfolket. För
gemene man ägde skogen i sig inget särskilt värde och kronoparkerna medförde inga inskränkningar i hävden av slåtter- och betesmark, men
gav i gengäld möjligheter till skogsarbete för de
fattiga.
Allra mest intressant var beskedet att varje
jordägare i området skulle få sig tilldelat en försvarlig mängd enskilt ägandes skog, med vilken
han skulle få skaffa som han ville. Ingen i socknen var ovetande om att det bakom nästa krök
stod ﬂockar av sågverksägare, som var beredda
att överbjuda varandra för den där skogen. Inga
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Än ligger kvarlämnade rotklumpar kvar och skvallrar om vattenbristen under ﬂottningen.

ﬂer krypande vädjanden om avverkningsrätter
och inga stubbören, utan status av självägande
skogsbonde i eget skifteslag och med egen skog,
som dessutom kunde bli inbringande. Dörren
till framtiden gled upp och ett gyllene skimmer
spreds över stuggolven. I slutändan kom alla
med och ingen kom på tanken att ställa frågan
om vad som hade gjort 1725 års skogsdelning
plötsligt ogiltig.
Sommaren 1889 var första fasen i Sveriges till
ytan största storskifte genomfört. Ett ofantligt
linjenät hade stakats och rösats upp i fjällskogen. Från en tio mil lång baslinje hade tjugofem
paralleller dragits, som skars av tolv vinkelräta
kontrollinjer. Alltsammans bildade ett jättelikt
nät av 209 rektanglar à 2 500 ha. Dessa sammanlagt 178 mil ledlinjer höggs upp som rågångar
med tjugo till trettio fots bredd. Utifrån detta
gradnät kunde sedan de olika bosättningarnas
skiften mätas in med en för oss närmast obegriplig precision.
Att bolagen skockades som ﬂugor kring fjällskogsbönderna hade ﬂera orsaker. Dels var tim-

merskogen slut nedöver, i hela Dalarna fanns nu
bara riktig grovskog kvar här längst i norr. Dessutom var detta de sista kronoskogar som skiftades ut i landet, så det gällde att hålla sig framme.
Avgörande var också att skogsanslaget var upp
till tre gånger större i Särna-Idre än i Dalarna i
övrigt. Här ﬁck man i genomsnitt 32 tunnland
skog per tunnland inägojord.
En afton i slutet av maj 1889 klev den ryktbare Fjäll-Östen Ersson Bergfäldt på Övre Hågådalen in i Foskros. Han var på hemväg från
ett affärsmöte i Idre, men nödgades av det hårda
regnvädret söka nattlogi hos åborna utidala. I
stugan slog han sig ned och drog upp en bunt
våta hundralappar, som han bredde ut på tork
med belåten min. Antagligen tänkte han på sin
morfar som sextio år tidigare hade köpt hela Hågådalsskiftet för etthundratjugo riksdaler. Hans
leende kan möjligen ha överträffats av Korsnäsbolagets ombud, som i samma stund begrundade Östens signatur. I ett drag hade han för futtiga tretusenfyrahundratjuguåtta kronor skrivit
bort inte bara Övre Hågådalens gårds hemjord
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och tolv tunnland utslåttermark, utan därtill tre
hundra tunnland prima timmerskog.
Långtifrån alla skulle komma hem lika nöjda
som Fjäll-Östen. För de hårdslipade skogsuppköparna var det hela en promenadseger och
brännvinsﬂaskan var bara ett instrument bland
många beprövade. När det gällde den avvittrade

skogen låg kronan lågt och lät marknaden ha
sin blodiga gång. Då storskiftet var över ägdes
två tredjedelar av all skattlagd jord i Särna-Idre
socken av fem skogskonsortier och en handelsman i Röros. Genom karteller hölls priserna
nere och bolagens vinster blev astronomiska. Att
denna snedfördelning av det enskilda jordägan-

Fjällskogsbygden enligt Wilhelm Petterssons storskifteskarta 1889. Alla fjällgårdarnas inägor
är markerade i rosa och det stora gradnätet med paralleller och kontrollinjer är utritat. Detta
nät höggs ofattbart nog upp som rågångar över hela socknen.
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det skulle kunna bli ogynnsamt för sockenborna
förnekades offentligt av storskiftets huvudingenjörer. De ansåg att fjällbönderna var lika självständiga som innan i och med att de hade fått
femtio års fritt arrende. Allt var frid och fröjd
under fjället.
När jobben kom och tog folk
För den fjällbonde som i ett slag fann sig vara
arrendator på den gård han eller hans föräldrar
byggt med sina egna händer tedde sig tillvaron
till en början inte annorlunda än innan. Men
snart kom en skogvaktare från bolaget förbi och
inspekterade egendomen och tog med sig nybyggaren ut i skogen. Denne ﬁck nu veta att han
bara ﬁck hugga sådan ved som bolaget stämplat
och att han bara ﬁck jaga och ﬁska i enlighet med
bolagets bestämmelser. Det kunde innebära att
fädernas gamla ”vonland” alltså jaktmarker och
ﬁskevatten, inte längre stod till buds, utan istället
arrenderades ut till ”storgubbar” nedifrån Göteborg eller Stockholm. Dessa kom nu och jagade
älg och ripa och ﬁskade öring med nät. Istället
för att köra bort dem ﬁck nybyggaren ﬁnna sig
i att hjälpa dessa översåtar, ro dem ut på sjön,
ringa björnar åt dem och klövja deras bagage
över fjället. Så även om ödebygdslivet till det
yttre föreföll löpa på i gamla banor, hade själva
grundvalarna i fjällhushållningen förryckts. Som
en växande tidvattenvåg trängde den nya tiden
in i skogen.
Naturaekonomin underminerades också genom att bolagen slog upp handelsbodar i utbyarna. De skulle försörja skogsarbetarna som
rekryterades från olika håll, främst Värmland.
Dessa bodde i kojor och skogsstationer som
plötsligt började växa upp i fjällmarken. Överallt hördes nu yxhugg, hundskall och bösskott.
Lukten av amerikanskt ﬂäsk, kaffe och fotogen
kom drivande genom de glesa moarna. Och
snart stod fjällbonden med mössan i hand när
inspektorerna kom farande och tackade för erbjudandet att få vinterjobb i skogen.
Situationen var inte så mycket lättare för det
lilla fåtal som inte låtit sig avlockas sin skog. Vad
båtade det att vara fri, när man såg grannen installera både köksspis och separator? Och inte

kunde man få arbete i skogen heller om man
inte föll till föga och ”skrev på”. Hade inte det
ökade ståhejet i skogarna så drastiskt fått viltet
och ﬁsket att minska, så hade kanske ﬂer haft råd
att stå emot. Men i slutändan blev nästan alla nybyggarnas ättlingar arrendefolk under bolagen
eller kronan. Och även de som ännu satt på egen
grund blev beroende av kronojägarnas välvilja,
antingen det gällde veduttag, älgtilldelning eller
rätten att bärga mossa på hedarna. Fjällets susande frihet var redan en saga. Gamla fjällskogsbor talar ännu om denna tid som den då ”jobben
kom och tog folk”.
I timmerskog
Huskarlarna låg nu ofta ute ett par månader före
jul och högg och därefter ytterligare tre månader
efter nyår. Det blev långa skift i kojorna, då man
knappt var ur kläderna. Den ensidiga kosten och
det tunga arbetet med drivningarna tog hårt på
både karlar och hästar och även på kvinnorna
därhemma, som skulle sköta gården själva under långa vinterveckor. Den fattige bondens
dröm om en självägande fjällgård hade raskt förbytts till ett liv som skogsproletär och istället för
bibeln läste nybyggarens barn Kropotkin och
sjöng visor av Joe Hill.
Under självhushållets dagar hade allt timmer
huggits med yxa. Stocksågarna slog igenom på
1870-talet och bolagen ﬁck ibland tvinga huggarna, som helst jobbade ensamma med yxan,
att använda de breda tvåmanssågarna. När sedan timmersvansen slog igenom på tiotalet höll
man lika envist fast vid stocksågarna, ända tills
”sågkamraten” kom mot slutet av tjugotalet och
fällningen åter blev ett enmansackord.
Även om drivningarna med våra mått mätt
var rätt skonsamma dimensionsavverkningar,
där endast de grövsta träden höggs, så innebar
de en omstöpning av hela fjällmarken. Flottleder
skulle rensas i alla större vattendrag, dammar
skulle byggas, kojor och vinterstall skulle uppföras och vägar skulle dras fram. Långa basvägar
skulle anläggas och underhållas hela vintern. Ibland var vägen från drivningen ned till avlägget
så lång att man bara hann med en vända per dag.
Fjällens steniga småälvar var inga optimala ﬂott113
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Klutsjön ﬁck telefon redan omkring 1910. Linjen löpte genom
urskogen vid Remmet.
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leder heller. De grovstockar som än idag ligger
strödda efter Hågåån och Småsjöån vittnar om
att vattnet ofta inte räckte till hur man än dämde
och slet.
När väg drogs upp till Hällsjön på tjugotalet tog drivningarna fart även i övre delarna av
Storåns dal. Mer omfattande blev drivningarna
uppe i själva Fjällskogsbygden först när Ödebygdsvägen drogs fram mellan Sörvattnet och
Foskros 1930. Då öppnades det milsvida skogslandet kring Vältet, Grundagen och Klutsjövålen. Vid Grundåbygget anlade Korsnäsbolaget
en skogsstation, dit mycket av verksamheten
dirigerades. Hit kördes timmer ända från Fjätdalen, här fanns tidvis ett portabelt sågverk och
här kolades spillvirket.
Före kriget stod fjällskogen grå av ”torrskator”.
Men när kriget kom blev det stor efterfrågan på
både milkol och ”slip”, alltså virke till järnvägsslipers. Då kompletterades skogsfångsten med
fjällskogens alla silvergrå torrtallar och de korta
grovfurorna i de översta fjällkanterna blev åtråvärt byte.
Framemot femtiotalet upphörde dimensionshuggningarna och eftersom hela Fjällskogsbygden låg ovanför Domänverkets skogsodlingsgräns företogs inga ﬂer avverkningar uppe
på högplatåerna. Barackerna fraktades bort och
det blev åter tyst i fjällskogen.
Fjällskogsbygd – ödebygd
Redan 1865 hade överjägare Collén räknat ut
att det i Särna gamla socken fanns över 400 000
grova timmerträd. Hur många som nu återstår
är svårt att säga, men några dussin är det nog.
Merparten av jätteträden är för evigt borta, de
som höll metern i diameter och ännu mer, ibland mycket mer. Vi hör berättelserna om enstockslassen, men kan inte riktigt tänka oss
hur skogarna såg ut där dessa giganter susade.
Ett sådant träd per hektar räknar man med att
det fanns i gammelskogen i genomsnitt. Fläckvis måste dock rimligen hela bestånd av dem ha
stått. Vi kan bara gissa. Till och med en hårdför
timmeruppköpare som Gustaf Schröder sörjde
urskogarnas försvinnande, väl medveten om att
vi aldrig skulle få se något liknande igen.

För de ﬂesta fjällskogsbönder innebar den nya
tiden att man levde ungefär som förut, men istället för jakt ägnades vintertiden åt skogsarbete. Så
hade man nog kunnat fortsätta leva, om inte den
nya tidens lockelser oförtröttligt hade frestat på
de yngre generationernas sinnen. Den avgörande faktorn var dock varken ”bolagiseringen” av
skogarna eller bristen på pengar, utan den ovan
nämnda Ödebygdsvägen. Vägen mellan Foskros
och Sörvattnet byggdes som AK-arbete av folk
från bygden. Den var en av många ”ödebygdsvägar”, ett begrepp som innehöll en social dimension. Sådana vägar skulle dras genom väglösa
skogsbygder och därmed främja befolkningens
möjligheter att hålla kontakt med omvärlden
och varandra. Som i många andra fall ﬁck Ödebygdsvägen rakt motsatt effekt.
Så länge man levde i väglöst land vilade varje
gård som ett nav i sitt eget universum. Från den
egna tröskelstenen löpte stigarna ut till uthus,
källor, tjärdalar och torvtag och vidare till slåtterland, betestrakter och fäbodar. Resten av världen låg långt bort, men avstånden i sig utgjorde
inga problem så länge man själv bodde i centrum. Med vägen lurades fjällfolket att plötsligt
börja relatera till punkter bortom horisonten.
Till storsamhället, staden, den gränslösa omvärlden. Och i ett slag förvandlades oåterkalleligt
detta nät av små universa till en bortglömd utbygd någonstans i samhällets periferi. När man
med ens såg sig med andras ögon upptäckte man
att man knappt fanns. Samhällets alla bekvämligheter lockade och drog och en efter en lämnade nybyggarnas ättlingar fjället. Och eftersom
nu vägen låg där så följde man den bort och kom
aldrig tillbaka. Någon av de första vintrarna på
femtiotalet var det mörkt i alla gårdarna.
Ödebygden var ett faktum. Efter tre-fyra generationers liv i de väglösa fjällmarkerna gav man
upp. När det inte ens gick att odla potatis, blev
oddsen för dåliga. Och när det gamla underlaget
i form av jaktvilt och ﬁske tröt, vad skulle man
leva av? Ur en ekologisk synvinkel kan man konstatera att loppet sannolikt var kört redan före
1850. Med den mycket låga produktion som råder i dessa magra höghöjdsområden, så kanske
Fjällskogsbygden-Ödebygden hade klarat att
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långsiktigt försörja två eller tre familjer, men inte
mer. Det innebär att redan då Klutsjön, Grundagen och Fjätvallen befolkades, var gränsen nådd
och utarmningen igång. Och när senare skogarna fylldes av säsongsarbetare som ville dryga
ut ”maskinﬂäsket” med färskt kött och ﬁsk, så
brast även de mest högproducerande nätverken.
Till detta bidrog givetvis även utraderandet av
de gamla, stora och döda träden. I dessa fanns
mycket av den biologiska hushållningsgrunden i
fjällskogens ekosystem.
Idag
Idag är Ödebygden inrymd i naturreservaten
Långfjället och Städjan-Nipfjället. När dessa reservat avsattes på 1970-talet var det främst för
den ostörda naturens skull som man ville bevara
Juttulslätten med omland. Att här fanns lämningar efter fodertäkt och rester av fäbodar kände man till. Men att området i sin helhet hade
sett tre-fyra generationer födas och växa upp på
tolv gårdar utströdda i dessa milsvida ödemarker, det var igenting som renderade en enda rad
i reservatsbeskrivningarna. Även om det hade
varit känt så betraktades vid den här tiden spår
av mänsklig närvaro närmast som ett minus,
som ett oönskat brus som förhoppningsvis snart
skulle tona bort och försvinna. Idag är synen på
naturen en annan. Vi har förstått att natur- och
kulturvärden är intimt sammankopplade och att
total frånvaro av kulturspår inte är ett använd-
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bart eller ens önskvärt kvalitetskriterium inom
naturvården.
Därmed står man inför ett nytt dilemma. Hur
ska alla lämningar efter nybyggarepoken hanteras? Spåren efter slåtterdammar och vinterhässjor, kavelbroar och ﬁskekojor, fångstgiller och
torvlador? Finns det någon poäng med att försöka bevara detta sakta förtonande brus innan
det uppgår i fjällmarkens sånger för gott? Eller
räcker det med att ha dokumenterat det i ord
och bild?
Det viktigaste är utan tvivel att vi kan besöka
Ödebygden och konstatera att nya generationer av torrskator och grovfuror står på tillväxt
i fjällskogen. Och även om vi aldrig kommer få
se Gustav Schröders jättefuror, så kan vi ändå
ströva genom milsvida fjällskogar som aldrig har
sargats av markberedning eller trakthyggesbruk.
Här seglar kungsörnarna över vålarna, här gör
lavskrikan dig sällskap vid kaffeelden och här
strövar björnen genom gammelskogarna. Det är
ett gränsland, som sätter gränser för oss människor. Som bosättare och kolonisatör kanske du är
dömd till fattigdom, men som gäst ska du ﬁnna
dig välkommen och rikligen undfägnad.
❑
Ljung, T. 2004: Ödebygdsminnen: Berättelsen
om människorna Nord i marken. Länsstyrelsen
i Dalarnas län.

Vi förvaltar
en sjundedel
av Sveriges yta
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Din försörjning.
Inte industrins.
Till skillnad från skogsägarrörelsen och skogsbolagen äger vi ingen industri. Därför arbetar
vi för högre virkespriser.
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Filosofie magister i historia vid Lunds universitet. Han har
skrivit sin magisteruppsats om de skogskonflikter som
skakade norra Öland vid mitten av 1800-talet och som har
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”Nu är var människa galen”
Om skogsbruk och konﬂikter i Böda kronopark 1836-1850

L

ångt bort i fjärran avtecknar den sig, som
en mörkgrön rand av höga, spetsiga tallar.
Den som idag färdas upp mot Ölands norra
udde märker snabbt skiftningarna i landskapet när han träder in i Böda skog, mörk, tjock
och glesbefolkad. Det stora alvarets kala vidder – som idag marknadsförs för turister som
Ölands mest utmärkande sevärdhet, har föga
gemensamt med naturen på öns nordspets. Här
ﬁnns tvärtom den största sammanhållna skogen
på hela ön, och den omfattar nästan hela Böda
socken. Genom skogen får bygden sin karaktär:
små byar insprängda på öppna ytor och vid kusterna, och långa, sprikraka timmervägar inne i
skogen.
Idag är Böda skog någonting unikt, en trakt
som genom sin natur bryter av mot den mer
kända bilden av Öland som ett kargt och stenigt
slättlandskap. Det ger skogen ett stort naturvärde, politiskt erkänt genom att hela skogen för
några år sedan ﬁck status som statlig ”ekopark”.
Hit kommer människor långväga ifrån för att
söka vila, rekreation och naturupplevelser.
En gång, för mycket längesedan, hade
situationen varit annorlunda. Ännu i slutet av
1600-talet bredde djupa, sammanhållna skogar
ut sig inte bara i Böda, utan också i socknarna
längre söderut. Runt grannbyn Högby växte en
stor, lummig lövskog, och på öns västra kust
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sträckte sig ett ﬂera mil långt lövskogsband.
Det var under 1700-talet de första varningstecknen började synas. Oroliga observatörer
frågade sig om inte skogarna på ön blivit märkbart uttunnade på senare tid. Gamla människor kunde berätta om allt större öppningar i
grönskan, där det i deras ungdom vuxit höga
träd. Öland hade visserligen aldrig varit särdeles
skogrikt, men tillgången till ved och virke hade
hittills ändå kunnat klaras. Hur skulle det nu gå,
om skogarna fortsatte att minska i omfång? Den
förste store ölandsskildraren, prosten Petter Åhstrand, skrev 1768:
Några och trettio år för detta, funnos här
ännu ansenlige både Eke- och Furu-skogar,
hwilka förmodeligen intil den tiden warit långt
starkare fredade; men sedermera til större delen
uthuggne och förminskade. […] Den så kallade
Böda Skog, som sträcker sig något mindre än 2
mil ifrån Kyrkan til Norra Udden, är den endaste, hwarpå nu kan göras någon räkning, fast
ganska olika emot förra tider.1
Åhstrand var inte omedveten om de stora förändringar som ägde rum under hans livstid. Han
insåg betydelsen av den kraftiga folkökning som
sköt fart under 1700-talet, och som inte minst på
Öland snabbt skapade ett ökat behov av byggnadstimmer, ved och skogsmark för röjning och
nybebyggelse. Men han skyllde också på den
omfattande salpetersjudning och kalkbränning,
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"Trollskogen, Böda" I nordvästra Böda socken breder Trollskogen ut sig. Den här delen av
kronoparken kom aldrig att påverkas av det nya skogsbruk som i övrigt introducerades efter 1836. De låga, sällsamma, krypande tallarna representerar allting som statsmakterna vid
denna tid inte ville få ut av sina skogar...

som allmogen på Öland länge hade bedrivit.
Det var inte bara på Öland som rädslan för
en framtida skogsbrist började slå rot. Från och
med sent 1700-tal återkom gång på gång krav på
att den svenska skogen var tvungen att skyddas
för den ohejdade avverkning, åverkan och vanskötsel, som tunga skogsdebattörer påstod att

allmogen i landet ägnade sig åt. När 1800-talet
bröt in, stod svensk skogspolitik inför förändringar av aldrig tidigare skådat slag. Nu inleddes den process, som historikern Per Eliasson på
ett passande sätt har kallat skogsseparation, och
som förändrade både ägandet och brukandet av
skogen.2

Föreliggande artikel är en omarbetning av min D-uppsats i historia från 2007, Herrarna har inget på våra
ladugårdar att göra! ”Bödaupproret” och konflikten om skogens moraliska ekonomi på norra Öland år 1850.
Jag har i min artikel i denna årsbok försökt att föra vidare något av de teoretiska och analytiska diskussioner
som finns där, men önskar man följa mina resonemang i detalj, hänvisas läsaren direkt till uppsatsen. Den
finns gratis tillgänglig i fulltext genom databasen XERXES på internet.
Jag har strävat efter att inte belasta texten med det vetenskapliga ramverk av fotnoter och referenser som
annars är brukligt. Det är anledningen till att noter i texten endast förekommer vid direkta citat ur källmaterialet samt vid direkta referenser till namngivna författare. Den uppsats som föreliggande text baseras på
innehåller däremot utförliga referenser och källförteckningar, och den intresserade läsaren hänvisas också för
detta ändamål direkt till uppsatsen.
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Flera faktorer ledde fram till förändringen.
Den restriktiva reglering av allmogens skogsutnyttjande som präglat skogspolitiken under ﬂera
sekler, utsattes runt år 1800 för allt hårdare kritik. De nya liberala tankarna, där skogen alltmer
kom att betraktas som en resurs som kunde ägas
och brukas av enskilda individer, anammades av
den växande och välmående hemmansägarklass,
som nu dominerade bondeståndet på riksdagarna. Det gamla systemet, där en allmänt illa omtyckt jägeribetjäning kontrollerade utnyttjandet
av både enskild skog och allmänningar, förlorade
långsamt sin legitimitet.
Samtidigt började en liten grupp skriftställare hävda att också det traditionella sättet att
bruka skogen på hade varit felaktigt. Det tidigare
skogsbruket hade utförts genom blädning, dvs
man hade avverkat skogen på det ställe där man
hittade träd som passade för ens omedelbara behov. Blädningen påstods nu av kritikerna förhindra skogens återväxt och ”rationella vård”. I dess
ställe ville man, efter inﬂuenser från Tyskland
och Danmark, införa vetenskapligt skogsbruk.
Skogarna skulle indelas till trakthuggning, alltså
delas in i ett ﬂertal olika block, som avverkades
planenligt enligt mycket långa omloppstider.
Skogen skulle inte längre vara en statisk naturresurs, som man tog virke ifrån när så passade.
Den skulle kartläggas, indelas, och brukas efter
på vetenskaplig grund upplagda planer, som
kunde bestämma skogens användning upp till
150 år in i framtiden.
Debatten ﬁck sin lösning under 1823 års riksdag. Beslutet innebar två saker. För det första
skulle landets allmäningar och majoriteten av
kronans skog delas upp på enskilda ägare. Den
skog som nu delades upp på enskilda brukare,
ﬁck nyttjas nästan helt utan statliga restriktioner.
För det andra skulle de få skogar som staten
trots allt behöll, omvandlas till kronoparker,
statligt förvaltade skogar där brukandet skedde
genom vetenskapligt skogsbruk och trakthuggning. På kronoparkerna skulle skog aktivt produceras för långsiktiga mål, nämligen att säkra
landets framtida virkesförsörjning samt dessutom generera en ekonomisk vinst för staten.
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Eliasson har beskrivit förändringen som en specialisering av statens skogar.3
Separeringen av skogarna påbörjades under
1820-talet, och vid mitten av 1830-talet började
de nya kronoparkerna få sin form. Under denna
tid indelades de till trakthyggesbruk av personal
från det nyinrättade statliga skogsinstitutet, och
deras skötsel och övervakning fastställdes genom särskilda regleringsbrev4. Regleringsbrevet
för Böda kronopark utfärdades av Carl XIV Johan 1836.
Så såg de nya, statliga målsättningarna ut när
Carl Fredrik Stenius år 1838 tillträdde tjänsten
som jägmästare i Böda skog. Han kom närmast
från universitetet i Greifswald, där han i likhet
med ﬂera andra av det nya skogsbrukets pionjärer hade studerat det tyska vetenskapliga skogsbruket. Hans uppdrag var tydligt. Stenius skulle
leda de fyra underjägare och två plantörer, som
kom att utgöra den stora kronoparkens bevakningsstyrka. Han skulle övervaka skogens indelning till trakthuggning, gallring och nyplantering, och han skulle med kraft ingripa mot alla
som på ett eller annat sätt utnyttjade skogen på
ett olagligt sätt.
Det var en syn på skogen och dess rikedomar,
som starkt bröt mot det traditionella skogsbruk
som under ﬂera sekler praktiserats av allmogen i
socknen. Sedan lång tid tillbaka hade invånarna
i Böda varit vana vid att utnyttja skogen som en
allmänning. Visserligen hade man ofta fått söka
speciella tillstånd för att hämta virke ur skogen,
och under 1700-talet går det att belägga ﬂera
klagomål från bondeståndets sida om att tillståndsprocesserna var både krångliga, byråkratiska och präglade av korruption, men man hade
likväl ändå haft rätten. De formliga förbud för
allmogen att utnyttja den nyinrättade kronoparken som nu infördes, var någonting helt annat.
Det är lätt att tänka sig det förﬂutnas landsbygdsbefolkning som blott och bart jordbrukare.
Senare tids forskning har kunnat visa att denna
bild ofta har mer att göra med idylliserande skolplanscher än med den historiska verkligheten.
Vi kommer människors vardagsförhållanden
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närmare, om vi i likhet med historikern Kerstin
Sundberg tänker oss de nordöländska invånarna
som ”mångsysslare” i en ekonomi där skogen var
en väl integrerad del av hushållens försörjning.5
De människor som bodde i Torp, Grankulla,
Enerum och de andra byarna i Böda socken, var
förvisso jordbrukare, med små åkerlappar och
kreatursbestånd. Men också dessa verksamheter
byggde på en symbios med skogen, och det var i
hög grad skogens resurser som gav allmogen deras kontanta penninginkomster.
I skogen släppte man sin boskap på bete. Där
hämtade man timmer till hemslöjd, nybyggnad
och reparationer, samt till det på Öland viktiga
båtbyggandet. Därifrån ﬁck man den livsviktiga
veden, och egendomslösa och fattiga utan egna
gårdar kunde här samla bär för försäljning.
Redan dessa verksamheter byggde på en
god tillgång till skog. Men i Böda praktiserades dessutom ett antal andra näringar, som
krävde mycket stora kvantiteter ved och som
genererade penninginkomster åtminstone för
socknens självägande bönder. Kalkbränningen
i Böda nämns redan av Carl von Linné under
dennes öländska resa,6 och ännu idag går det att
skymta resterna av kalkugnar, koncentrade längs
kustremsan vid byn Torp. Under delar av året
förekom dessutom en omfattande tjär- och pottaskebränning, som båda var synnerligen vedslukande verksamheter.
Från och med 1600-talet hade tjär- och
kalkbränningen på Öland koncentrerats till Bödatrakten. Många bönder verkar ha ägnat sig åt
traditionellt jordbruk under vissa delar av året,
för att under andra perioder ägna sig dels åt att
bränna tjära, kalk och pottaska, dels åt att med
hjälp av egna båtar föra ut sina produkter och
sälja dem såväl i Kalmar som i andra av Östersjöns hamnstäder. Produktionen nådde sin kulmen under 1800-talets första hälft, alltså just då
som konﬂikterna om skogen var som hårdast.
Frågan är om inte dessa vedintensiva näringar
var så pass omfattande, att de rentav kan kallas
för en nordöländsk protoindustri med långa traditioner bakåt i tiden. Historikern Per Göran Johansson har argumenterat för att allmogens egen

skogsproduktion bör betraktas på detta sätt. I så
fall har vi att göra med en protoindustriell region
på Öland som tidigare inte har uppmärksammats
av forskningen. Av allt att döma har stora delar
av allmogen i Böda, med Per Göran Johanssons
ord, baserat sin försörjning ”på en kombination
av subsistensjordbruk […] och hemproduktion
av varor för en kommersiell marknad”.
Någon längre utläggning av begreppet ”protoindustri” är knappast nödvändigt i detta sammanhang. Förhållandena på norra Öland kan
dock enkelt sammanfattas med Per Göran Johanssons egen behändiga deﬁnition av begreppet:
"Ett system av hemmabaserad massproduktion […] av varor avsedda för en ickelokal marknad under påverkan av regional specialisering.
Den var i första hand utförd som deltidsaktivitet
i samverkan med säsongsmässigt jordbruksarbete. Under vissa villkor kunde den leda till heltidsarbete och då helt ha skilts från sin ursprungliga
jordbruksbas".8
Att uppmärksamma denna protoindustri är
inte oviktigt för förståelsen av de lokala skogskonﬂikterna. När Böda skog omvandlades till
kronopark fråntogs samtliga större byar i socknen helt den rätt till vedutsyning, som de av tradition åtnjutit. Att detta slog hårt mot allmogens
protoindustriella verksamhet, är ingen vågad
gissning.
Rätten till vedutsyning var inte den enda traditionella rättighet som allmogen i Böda ﬁck se gå
förlorad. Från kronoparkens etablering 1836 till
och med år 1850, inskränktes stegvis deras rätt
till skogens resurser, och till slut även deras rätt
att överhuvudtaget vistas i skogen. Redan från
början infördes restriktioner såväl i bärplockningen som rätten att hämta nedfallna kvistar
till bränsle – viktigt skogsfång för obesuttna
och fattiga. Sådan verksamhet ﬁck bara utföras
under direkt övervakning av jägeribetjäningen.
Snart infördes också liknande inskränkningar
i den traditionella mulbetsrätten, dvs rätten att
låta sina kreatur beta i skogen. Mulbetesrätten
var en så starkt rotad sedvanerätt att inte ens
de stora skiftesreformerna hade vågat begränsa
123

BÖDA KRONOPARK 1836–1850
den i någon större omfattning, men 1838 blev
det förbjudet att släppa kreaturen lösa annat än
på vissa bestämda dagar. Djuren skulle dessutom brännmärkas av jägmästaren själv. Samtidigt
förklarades ﬂera skogsvägar vara förbjudna att
beträda för den som var utrustad med yxa eller
åkdon, och samtliga dessa tilltag belades med
höga viten.
Den allvarligaste utmaningen mot allmogens
skogsbruk kom emellertid 1848, då häradsrätten i Ölands norra mot utfärdade ett fullständigt
förbud mot att avvika från skogsvägarna. Denna
åtgärd, som var kulmen på förbuden och restriktionerna, bör ha uppfattats som mycket provocerande för alla de människor som hade sina torp
och gårdar inuti själva kronoparken eller strax
bredvid. För de som vuxit upp i Böda skog, som
lekt där som barn och arbetat där som vuxna,
som vant sig vid att ta genvägar genom den och
som kände dess stigar och bäckar, måste förbudet ha upplevts som ett förbud mot att röra sig
fritt i sin egen stuga.
Statens försök att förvandla skogen till en effektivt övervakad och brukad kronopark, gick
inte heller smärtfritt ens från början. Motståndet mot förändringarna kan följas genom öppna
uttalanden, men också genom aktioner som företogs i det fördolda.
Till de första kan vi räkna de öländska riksdagsböndernas agerande. De hade ﬂera gånger
under 1800-talet protesterat mot alla planer på
att begränsa den öländska befolkningens utnyttjande av skogen, och 1840 vågade de sig på att
i en riksdagsmotion kräva att hela kronoparken
skulle avskaffas och tillbakavandlas till häradsallmänning. Riksdagsombudens motion, som inte
ledde till några åtgärder, avslöjar en intressant
syn på det nya och dittills okända ”vetenskapliga
skogsbruket”:
Härigenom skulle på en gång winnas […]
skogens betydliga besparing för framtida behof. Den närwarande hushållningen med Böda
Kronopark måste snart medföra total skogsbrist, enär ett stort antal af ej mindre timmer
och sågstockar samt wed, utan äfwen späd och
i tillwext stående skog, hugges och afyttras af
skogsbetjeningen.9
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Det märkvärdiga med riksdagsböndernas
argumentation är att det ”vetenskapliga skogsbruk” och det trakthyggesbruk de protesterade
mot, ju hade införts med det uttryckliga syftet
att hindra framtida skogsbrist. Men så upplevdes
det uppenbarligen inte av Ölands bonderepresentanter! För dem var det svårt att förstå, att de
stora kalhyggen och den gallring som blev resultatet av de nya metoderna skulle kunna bevara
skogen. Var det verkligen rimligt att på en gång
hugga ner stora delar av skogen, och ha mage att
påstå att detta skulle bevara den för framtiden?
Det gick inte ihop – var det då inte mer förnuftigt med den gamla, traditionella blädningen?
De ﬂesta protesterna mot inskränkningarna i
skogsrättigheterna tog sig dock aldrig så öppna
uttryck. När allmogen förbjöds att hugga sin
skog i kronoparken, bestod de ﬂesta protesterna
helt enkelt av att man ignorerade förbudet.
Redan under 1830-talet började en jämn
ström av rapporter från både Stenius och hans
underjägare att ﬂyta in hos landshövdingen i
Kalmar, där åverkningarna på kronoparken beskrevs som ett växande och allt mer ohanterligt
problem. Det ﬁnns visserligen inga möjligheter
att i efterhand avgöra exakt hur stora åverkningar som förekom i skogen, men att de bekräftade
åverkningarna under vintern 1841 uppgick till
ca 89000 kubikfot timmer, kan ge en ﬁngervisning om omfattningen. Även om den uppgiften
verkar ha varit något av en toppnotering, ligger
uppgifterna under andra år inte långt efter. Säkert är att åverkningarna omtalas som ett allvarligt hot mot införandet av det nya skogsbruket
under hela den undersökta perioden.
Säkert är också att de underjägare som
var satta att övervaka skogen ofta upplevde sitt
bevakningsuppdrag som både skrämmande
och betungande. Omvandlingen av Böda skog
till kronopark säger oss något om den svenska
statens ökade ambitioner under tidigt 1800-tal,
men det är inte liktydigt med att statens resurser
nödvändigtvis levde upp till ambitionerna. Att
möjligheterna att effektivt övervaka en skog nästan lika stor som hela Böda socken var mycket
små, är inte förvånande när vi betänker att den
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sammanlagda personalstyrkan inte uppgick till
mer än sju personer.
Jägmästare Stenius hade sin gedigna utbildning från universitetet i Greifswald. För underjägarna var kraven betydligt lägre. De förutsattes
ha god fysik, kunna skriva läsligt och ha vissa
matematiska kunskaper. Det innebär att den bevakningspersonal, som skulle bruka skogen med
det ”vetenskapliga skogsbruket” som rättesnöre,
aldrig hade fått någon teoretisk skolning i varför
och på vilket sätt detta ansågs vara eftersträvansvärt.
Underjägarna framstår överhuvudtaget som
en föga avundsvärd nyckelgrupp i relationen
mellan statsmakt och lokalbefolkning. Å ena sidan stod de utanför den allmoge de var satta att
bevaka, samtidigt som denna allmoge också var
deras närmaste grannar. Å andra sidan verkar
de inte heller ha haft någon större samhörighet
med den statsmakt som var deras uppdragsgivare. Därom vittnar de ständiga anklagelser
Stenius riktade mot sin personal för maskning,
lättja och ”liknöjdhet”.
Att underjägarna kunde utveckla en ”liknöjdhet” inför arbetet, går kanske att förstå när man
läser de rapporter om massiva skogsåverkningar
som de år efter år skickade till Stenius. Hur det
kunde kännas att på egen hand försöka freda
skogen för lokalbefolkningens intrång, vittnar
t.ex. 1846 en skrivelse från gamle underjägaren
Sahlstedt om:
Herr Jägmestare var så god och låt Korseman
bitreda mig i 2 dygn heller [sic] Plantören för
jag är nu rakt öfverhopatt af skogstjufvar, för
di är rent galna, både natt och dag, så för all
del hjelp mig med någott bitrede, för nu är var
meniska galen.10
En ännu mer detaljerad bild av bevakningspersonalens upplevelse av otillräcklighet ges i
en skrivelse från underjägaren Adlerbjelke i februari 1850:
Upplysningsvis får jag rapportera, att det ej
slår till för underjägaren bevaka 4de Blocket,
som är delat i tvänne afdelningar, hälst som
nattetid Tjugo à 18 personer sammanslår sig
och då föröfva stora nederlag på skogen, hvilka
då äro i rusigt tillstånd, och ej då är godt för

tvenne personer att våga sig fram till dem isynnerhet, som de äfven hafva eldgevär med sig och
ställa sig fyra om hvarje träd för att fälla det och
hurra när det faller – lika förhållande är det vid
afhämtningar. Det är rysligt att se sådan förödelse som skje på Böda Kronopark.11
Vilka var det som begick de stora åverkningarna på kronoparken? Tidigare forskning har
observerat att brottet skogsåverkan under ﬂera
sekler var ett av de vanligast förekommande vid
häradsrätterna runt om i landet. Den vanligaste
uppfattningen, framförd av bl.a. Kerstin Sundberg och rättshistorikern Jan Sundin, är att det
framförallt var landsbygdens fattiga och obesuttna grupper som ägnade sig åt olovligt skogsbruk – föga förvånande, då det främst var dessa
grupper som saknade egna skogstillgångar.12
Men denna slutsats, som dominerat tidigare
forskning om skogskonﬂikter och skogsåverkan,
får inget stöd av förhållandena i Böda. När vi
studerar den sociala sammansättningen hos de
personer som dömdes för brottet skogsåverkan
under 1850 års vinterting vid häradsrätten, är
det snarare förekomsten av landsbygdens samtliga sociala skikt bland de dömda som är anmärkningsvärt. Visserligen kan 66% av dem hänföras till gruppen ”obesuttna”, men samtidigt var
hela 31% besuttna bönder, och de senare borde,
om den tidigare forskningen hade rätt, inte förekomma i materialet. De besuttna böndernas
inblandning kan ha varit ännu högre, om vi får
tro ett uttalande i Kalmarlandshövdingens femårsberättelse från början av 1840-talet, där han
skriver att ”fattige drängar och lösa personer”
visserligen utför en stor del av åverkningarna,
men att det ofta sker på uppdrag av ”hemmansåboarne, som föranstalta och njuta fördelarne
af de oloﬂiga skogsåverkningarne”. 13
Den troliga förklaringen är enkel men viktig.
I tidigare forskning har man främst studerat
enskild skog, och där utspelade sig konﬂikterna
mellan besuttna, skogrika bönder och obesuttna,
skoglösa torpare och småbrukare.
På Böda kronopark såg det annorlunda ut.
Här hade i praktiken hela befolkningen brist på
skog. Genom 1836 års regleringsbrev hade en stor
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del av socknens invånare fråntagits till och med
den elementära rätten till vedutsyning. Bristen
på skog hos allmogens samtliga skikt bör ha lett
till att alla invånare hade ungefär samma bevekelsegrunder att begå skogsåverkan. De bönder,
torpare och drängar, som i övrigt förvisso inte
kan beskrivas som ”jämlika”, delade åtminstone i
kampen om skogen ett gemensamt intresse. Vad
gäller de besuttna bönderna, måste man också
se deras deltagande i skogsåverkningarna mot
bakgrund av den skogliga protoindustri som tidigare nämnts. Den ved de högg kan i hög grad
ha använts till kalkbränning och tjärbränning
snarare än till den egna gårdens behov.
Det var, som vi sett, ingen lätt uppgift för
de få underjägarna att upptäcka de som begick
åverkningar i skogen. Inte ens i de fall då dessa
upptäcktes verkar hotet om rättegång och straff
ha haft någon särdeles avskräckande effekt. Faktum är att av de personer som åtalades för skogsåverkan vid vintertinget 1850, dök endast drygt
hälften upp vid rättegången. Den andra hälften
ignorerade stämningarna, och höll sig undan.
Berodde detta bara på att straffet man riskerade
var så lågt att man inte ville göra sig besväret att
ta sig till tinget för att försvara sig? Kanske, men
varför dök då betydligt ﬂer människor upp när
de åtalades för andra brott med samma, eller
lägre, straffvärde?
Det ligger istället nära till hands att tolka de
åtalades frånvaro som ett uttryck för en alldeles
speciell syn på skogsåverkan som företeelse. Kan
man, genom att ignorera åtalen, ha velat manifestera att man själv inte ansåg att skogsåverkan
alls var ett brott? Stöld var något vanhedrande
och socialt oacceptabelt, och att domstolar ingrep mot tjuvar hade länge haft hög legitimitet.
Men om allmogen inte ansåg att skogsåverkan
var ”riktig” stöld, ligger det nära till hands att
tolka frånvaron på tinget som ett sätt att markera
en skogsideologisk ståndpunkt: att bruka kronoparkens resurser på det traditionella sättet var
inget brott, och häradsrätten hade ingen legitim
rätt att straffa människor för att de utövade sitt
traditionella skogsbruk.
Två motsatta skogsideologier kämpade om
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utrymme i kronoparken: å ena sidan statsmakternas nya, ”vetenskapliga skogsbruk”, där skogens roll var att ensidigt garantera en framtida
virkesförsörjning, å andra sidan allmogens eget
skogsbruk, som jag väljer att kalla för en moralisk skogsekonomi. Moralisk, därför att den
utgick från att det fanns en grundläggande rätt
till vissa skogsresurser, så som ved, virke och
annat skogsfång, och att denna rätt gällde trots
att det formellt sett var staten som ägde skogen.
Ekonomi, därför att skogen sågs som något som
skulle användas som en del av den agrara hushållsekonomi som låg till grund för allmogens
livsuppehälle, både vad gäller det direkta, vardagliga behovet av skogsfång, och som råvara i
den omfattande protoindustrin.
Åverkningarna på kronoparken, handlade
därför om något mer och viktigare än att bara
skaffa sig ett par extra timmerstockar. De var en
del av en strid mellan två motsatta skogsideologier, och i förlängningen också mellan två motsatta sätt att betrakta naturen, som av allmogen
sågs som en resurs i den vardagliga, agrara ekonomin, och av statsmakterna som ett kapital, där
investeringar skulle göras för framtida vinster.
Åverkningarna kan därför ses som ett sätt att
genom små, ständiga och upprepade aktioner
göra motstånd mot den kapitalets skogsekonomi14 som låg till grund för det nya, ”vetenskapliga skogsbruket”. Men åverkningarna var bara
en av motståndets strategier.
I syfte att hindra allmogen att utan tillstånd
släppa kreaturen på bete i parken, inhägnades
skogen och försågs med långa stängsel. Underjägarnas rapporter under 1840-talet är fyllda av
uppgifter om nedrivna gärdesgårdar, saboterade
stängsel och uppbrutna grindar. Skadegörelsen
var så omfattande, att underjägaren Widerström
sommaren 1845 lät kungöra i sockenkyrkan,
att de ”vanartiga och illasinnade personer” som
påträffades med stängselnedrivning på bar gärning, skulle ”få skylla sig sjelfve om de på stället
afstraffas med skarpa skott”.15
Hoten om våld kom dock inte bara från
bevakningspersonalen. Faktum är att det under
perioden 1845-1850 är svårt att hitta en enda

BÖDA KRONOPARK 1836–1850
underjägare på kronoparken som inte själv blev
misshandlad eller hotad till livet. De desperata
rapporter från underjägarna Sahlstedt och Adlerbjelke som citerats tidigare, och den rädsla
som framträder där, blir begriplig om vi betänker vad som hände deras kollega Korseman
i februari 1848. Han blev då överfallen nattetid
av tre okända män, och så svårt slagen att han
tvingades vara sängliggande i ﬂera veckor. Samme Korseman hade två år tidigare blivit överfallen av en stattorpare, beväpnad med en yxa som
Korseman strax tidigare konﬁskerat från dennes
dotter.
Den mest belysande av alla rapporter om överfall och våld är skriven år 1847 av underjägaren
Enander. Den kastar dessutom ljus över hur de
mer omfattande åverkningarna misstänktes vara
organiserade. Enander hade fått i uppdrag att
bedriva nattlig spaning på ﬁskbodarna i Bölinge,
i närheten av Ängjärnsudde på socknens östra
kust:
Wid såkallade Bölinge ﬁskebodar bor en vanfrejdad afskedad Båtsman vid namn Törndahl,
hvilken brukar den oseden, att åt seglande
ankommande skogsåverkare från Södra Socknarne af Landet med hvilka han är synnerligen
bekannt, anskaffa laster, och hvarpå jag nu i
största ödmjukhet får anföra exemplet; helst jag
vid desses fasttagande nära blifvit mördad:
[…] Jag begaf mig jemte biträdet till stället,
fann åverkaren, hvilken, då han först på cirka
2 alnars afstånd ifrån sig, blef mig varse, vände
sig om och med Yxhammaren, (måttande åt
hufvudet), gaf mig (som vek undan), ett svårt
slag öfver vänstra axeln. […]
Nästan hvarje natt är derstädes anlände ej
mindre än 6 à 7 Båtar […] och äro mäst 2ne
karlar på hvarje båt, hvilka alla under anförande af Törndahl, sammangaddar sig och sköﬂar
skogen för att få laster.16
Det är, med denna bakgrund, inte svårt att
tänka sig att relationen mellan bevakningspersonal och lokalbefolkning var minst sagt spänd,
när jägmästare Stenius i början av år 1850 fattade ett drastiskt beslut.
Åverkningarna var alltid svårast under vintrarna, när behovet av ved var som störst, snön

gjorde det lätt att transportera virke och frånvaron av andra sysslor gav människor tid att ge sig
ut i skogen. De första vintermånaderna år 1850,
som var ovanligt kalla, hade inte varit något undantag. I februari vände sig den alltmer hjälplöse
jägmästare Stenius direkt till landshövdingen i
Kalmar och begärde militär handräckning för
bevakningen. Om han inte ﬁck militär hjälp,
varnade Stenius för att skogen riskerade att bli
”nästan helt och hållet borthuggen”.17
Innebar åverkningarna att allvarlig risk för
skogsbrist uppstod? Det tillgängliga källmaterialet lämnar inte några uppgifter om i vilken grad
antalet träd i skogen verkligen hade sjunkit. Men
frågan är om det var en sådan förminskning
som talet om förstörelse i första hand avsåg. När
Stenius talade om skövling och om ”förstörandet” av Böda kronopark – och liknande uttryck
används i landshövdingens femårsberättelser hade han säkert rätt, i den meningen att staten
hade svårigheter att få ut de skogsprodukter de
önskade få ut av skogen. Skogens kapital hade
inte ackumulerat sig.
Men innebär det att den öländska allmogen upplevde sitt skogsutnyttjande som skövling
och ödeläggelse? Det är inte lika säkert. För deras
sätt att nyttja skogen, det agrara mångbruket och
den halvlegala protoindustrin, var tillgången till
skog mycket god, låt vara att tillägnandet skedde
utanför lagens råmärken.
När Stenius talade om skogsbrist och skövling
får vi alltså inte okritiskt ta det som ett bevis för
att Böda skog verkligen förminskats - däremot
är hans varningar ett tecken på den klyfta i sättet att betrakta skogen, som öppnat sig mellan
allmogens ”moraliska ekonomi” och statens representanter.
Landshövdingen avslog Stenius begäran om
militär hjälp, men uppmärksammade ändå allvaret i rapporten. Order utgick från Kalmar, om
att genomgripande husrannsakningar efter åverkat timmer skyndsamt skulle genomföras i Böda
socken. Uppdraget att organisera undersökningarna gavs åt traktens unge kronofogde, Johan
Henrik Eneman. Han skulle gå till verket med en
långt större grundlighet än landshövdingen själv
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kanske hade avsett.
Landshövdingens order hade bara gått ut
på att Eneman skulle utföra ”noggranna undersökningar” för att utröna om timmer från
kronoparken ”blifvit hos enskildte personer i
grannskapet undangömt”, och om så var fallet,
beslagta det åverkade timret och åtala de ansvariga.18
Men när Eneman på förmiddagen söndagen 10 mars lät utfärda en kungörelse om undersökningarna i Böda sockenkyrka, hade han
själv beslutat att vidta kraftigare åtgärder än de
som landshövdingen gett order om. Eneman
försäkrade nu inför kyrkobesökarna alla ”wederbörande Skogstjufvar” att han redan under
nästa dag skulle genomföra husrannsakningar i
varje gård i hela Böda socken, oavsett vad som
var känt om ägarens laglydnad och vandel. Alla
personer som inte kunde visa upp kvitto som
bevis för att han köpt sitt virke på laglig väg,
skulle omedelbart komma att både häktas och
åtalas.19
Den som befann sig på kyrkbacken efter avslutad gudstjänst den söndagen, bör ha fått höra
både upprörda röster och långa diskussioner. I
ett senare brev till häradsrätten skulle ﬂera bönder i Torp beskriva den harm de upplevde över
att i kungörelsen blivit ”2ne Gånger tillvitade som Tjufvar”20 . Blotta det faktum, att kronofogden vågat tilltala
människor som ”tjuvar” måste ha

Böda
Bö
B
öd
da
ak
kyrka
yyrrk
ka
a

128

upplevts som djupt provocerande, om vi håller
i minnet den moraliska skogsekonomins starka
uppfattning att skogsåverkan inte var att anse
som ett stöldbrott. Och allra mest kränkande var
kanske det kollektiva i hans utmaning: husrannsakningar skulle ske på alla invånares gårdar,
också hos de som var kända för att aldrig befatta
sig med skogsåverkan eller andra lagbrott! Eneman hade genom sin förstärkning av landshövdingens order åstadkommit en provokation, som
i det spända läge som redan rådde på kronoparken, omöjligtvis kunde bli utan konsekvenser.
Och konsekvenserna skulle komma. Tidigt
på morgonen dagen därpå samlades ett följe av
underjägare, kronorättare och byordningsmän
på Melböda gästgivaregård. I rykande snöstorm
avtågade de med Grankullaviken som närmaste
anhalt, anförda av Eneman och Stenius, samt
med länsmannen Eriksson som förstärkning.
Redan i Grankulla började problemen. Det
första tillslaget gjordes mot ortens handelsbod,
som av Stenius länge misstänkts fungera som
upplagsplats för stulet timmer. Exakt vad som
hände inne i själva Grankulla by vet vi inte, men
vi vet att byns invånare redan dagen efter skulle
formulera sig på följande vis i ett upprört brev
till landshövdingen:
Reste desse mägtiga Herrar sin Resa till
Grankulla där de dessa både Rätt och Orätt
Men för det mästa Begagnade de sig af

BÖDA KRONOPARK 1836–1850
laglös hand, då desse omnämde Bymän satto
Omringade Föräldrerne af Sinne Barn Mannen af sin älskade Hustru Bestormade blefvo
desse Bymän, deras husliga Boningar, och deras
boningars Planner och Gårdar för att kunna
uppspana något spår till skogs åvärkan ej nog
dermed deras våld sträkte sig så långt att de
sprängde Bådde Lås och dörrar och dermed
Toge vår Egendom i full Besitning.21
I allmogens argumentation är det Stenius och
Eneman som framställs som brottslingar. Det är
deras handlingar att bryta sig in i boningshus
och spränga dörrar som beskrivs som ”laglöst”,
och brevet innehåller också en uppmaning till
landshövdingen att straffa de ”herrar” som så illa
förbrutit sig mot böndernas hemfrid.
Färden gick nu vidare. Vid kustremsan utanför västra skogsbrynet ligger Torps by, en av de
största i socknen. Följet började ana oråd redan
när de, några hundra meter innan byn, hörde
ﬂera gevärsskott eka i luften. Eneman skulle senare tolka eldgivningen som skott från ”vaktposter”, och det stod klart, att om sockeninvånarna
hittills hade varit hanterliga, om än besvärliga,
skulle ett hårdare mottagande vänta i Torp.
Båda sidor skulle senare komma att beskriva
händelserna i Torp på olika sätt. Det är inte ägnat att förvåna, och överdrifter och felaktigheter
återﬁnns i både Enemans och bybornas berättelser. Låt oss därför börja med de händelser som
får stöd av oberoende vittnen, och i viss mån
också av byborna själva.
När Eneman och hans medhjälpare trädde
in i byn, möttes de av en stor folkmassa som samlats på bonden Per Nilssons gårdsplan. Bland de
mellan 50 och 80 personerna (uppgifterna om
antalet varierar) fanns både självägande bönder,
torpare och drängar – alltså ännu ett tecken på
att konﬂikterna om skogsåverkan i Böda inte var
något som bara angick de fattiga och obesuttna.
Klarlagt är också att folkmassan hade tillgång till
viss beväpning, både med bössor, pistoler och
påkar.22
När byborna själva i ett brev till landshövdingen dagen efter beskrev mötet med undersökningsgruppen, lade de återigen tonvikten på

det olagliga och brottsliga i Enemans agerande:
Dock liknade deras Ankomst Mera en oväntad Fiende en ett [-] sänd Ombudfrån en huld
Landesfader. Deras Besök ﬁk Hemansägaren
Nils Månsson i Torp först emottaga då Hans
Egendom blef deras första Rof – då de sedermera
fortsatto sin Hemjiriga hand [?] till Hemmans
Ägaren Peter Nilsson därstedes där de togo på
min Loge min Lösöre Egendom bestående af
Två årige gamla Brädor – Uttspridt Rykte om
ankomande Personer, Tenkte var Husbonde
med sitt folk vad detta kunde Blifva för en Olykelig Uttgång, fremande för desse Personner
åttföljd af en stor uppbudad Folksamling Hotad
med skott Hugg och slag, uttrymde all Personner öfverlåto sinna Hus och Boningar till däras
frija Besök – Folksamlingen blef stor å ömse sidor – Saningens ord blef för dem framstelte vad
Rätt de kunde äga att taga vår Egendom som
vi som Skatte Hemmans Ägare på skogbevägste
Äger funne har.23
Det var Eneman och Stenius som konsekvent beskrevs som de verkliga tjuvarna: det var
de som lagt beslag på böndernas ”egendom”, och
det var till landshövdingen, den ”hulda landsfadern”, som byborna vände sig för att få rätt. I
deras ord avslöjade sig klyftan mellan ”kapitalets skogsekonomi” och allmogen ”moraliska”
ekonomi, men vi ser också en anmärkningsvärd
dubbelhet i upplevelsen och användandet av lagen. Båda sidor i konﬂikten hänvisade till lagen
och rätten. Och det var samma lag som gällde
både för allmoge och jägmästare, men den tolkades, upplevdes och användes på skilda sätt och
laddades med olika meningar.
Vad var det för ”sanningens ord” som folkmassan ville få sagda? Flera vittnen gav senare
exempel på de ordväxlingar som förekom. När
folkmassan ﬁck syn på kronofogdens följe ska de
ha lyft sina påkar i luften, och utstött ett ”wildt
skri”. Då stannade underjägarna och kronorättarna upp och vägrade följa med längre. Eneman
och Stenius vågade sig däremot längre fram,
med kronolänsman Eriksson och drängen Carl
Persson i släptåg. De fyra männen omringades
nu snabbt av folkmassan, som började överösa
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dem med ”förolämpande och skymﬂiga ord
och tillmälen”. När kronofogden äskade ljud
och försökte läsa upp de order han mottagit
från landshövdingen, överröstades han av utrop
som ”Hwad är det för Kungörelse du utfärdat?”,
”Hwad vill du här?” och ”Åt helvete med Eder!”
Jonas Ölander, en av de drängar som senare
själv skulle komma att ställas inför rätta, mindes också hur Kronofogden allt mer desperat
försökte läsa upp landshövdingens order, men
möttes av det förbittrade utropet, att ”det war
oriktigt och behöfdes icke”. Kronolänsman Eriksson berättar hur gamle Simon Nilsson, som
visade ”wrede och sinneshetta”, ska ha ropat att
”Herrarne ej hade på ladugårdarne att göra, utan
kunde gå i skogen”, och på tal om landshövdingens order, att ”sådane ordres behöfver man ej
lyda”. Flera personer hävdade också att Enemans
kungörelse hade ”stött dem”.
Att allmogen kraftigt protesterat mot kronofogdens försök att ta sig in ”i ladugårdarne”
styrks av ﬂera andra vittnen. När kronofogden
försökte ta sig in på Per Nilssons gårdsplan, ska
denne ha skrikit ”Här är min jord, här har ni inte
att göra” och i samma andetag ha kallat Eneman
för ”tjuf ”.24
Någon gång efter detta kastades den
första stenen. I Enemans egen version får man
intrycket att ett formligt stenregn haglade över
följet. Endast en person ska ha undgått folkmassans vrede, länsman Eriksson, ”den ende hwars
tilltal och föreställningar på den uppbrusande,
wildsinta […] folkhopen syntes hafwa någon,
fastän allt för ringa inwerkan”. Enemans uppgifter om den vildsinta stenkastningen motsägs
dock något av det faktum, att det endast var hans
egen dräng Carl Persson som skadades. Persson
ﬁck en sten i ansiktet så att näsan sprang i blod.
Några andra fysiska skador går inte att belägga.
Då stenkastningen började, fann kronofogden
det klokast att slå till reträtt. I spridda grupper
tog sig följet ut ur byn och skingrades åt olika
håll. Reträtten skedde enligt Eneman för att ”till
lif och lem blifva fredade”, och kronofogden själv
ansåg att all vidare närvaro i byn var förenad
med direkt livsfara. Att reträtten blev dramatisk,
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stöds också av bybornas egen skrivelse till landshövdingen. Och man kan undra om det inte var
ren ironi, som skymtade fram i deras ord, när de
skrev att:
varigenom de gjorde ett Hastigt afträdde som
besvarades från Almenheten med frie HuraRopp,
och ﬁrades deras Högtideliga afträdde till deras
Högsta Aktning med Lösa Skott.25
Att folkmassan hurrade och sköt i luften när
Eneman så snöpligt ﬂydde från byn, kan kanske
bäst, och med historikern Lars Hultmans ord,
beskrivas som en form av symboliskt eller rituellt våld.26 Genom att ”ﬁra” reträtten utförde
allmogen en offentlig och öppen manifestation
av att kronoparken nu var deras, och inte ”herrarnas”.
Segern var nämligen fullständig, om än kortvarig. Redan två dagar senare rapporterade Eneman, att ”ingen enda af dem, åt hwilken bewakningen [av kronoparken] är anförtrodd wåga nu
derå taga ett steg”, och senare i mars skrev underjägaren Selander till Stenius att ”åverkarne voro
skockade” i skogen.27
Under nästan en hel månads tid hade den
moraliska skogsekonomin återupprättats i Böda
kronopark. Men när staten väl slog tillbaka,
skulle det ske med långt starkare medel än tidigare. Den militära handräckning, som Stenius
tidigare hade begärt, drogs nu skyndsamt ihop
och tågade under natten mellan 3 och 4 april
över det isbelagda Kalmar sund. På morgonen 6
april anlände 110 man från Kalmar regemente
till Torps by, där ett provisoriskt tingshus snabbt
inrättades och ett tiotal bybor häktades.
Det rättsliga efterspelet drog ut på tiden, och
först i juni kunde häradsrätten avkunna sina
domar. Sammanlagt femton personer fälldes
för delaktighet i oroligheterna, och det hårdaste
straffet drabbade gamle Simon Nilsson i Torp,
som av ﬂera vittnen pekats ut som den mest aktive. Han dömdes till två års fästningsarbete, och
samtidigt som militären bröt upp fördes han och
de andra dömda bort från Böda.
Vid det laget hade oroligheterna också hunnit skörda sitt första dödsoffer. Vi drar oss till
minnes underjägaren Adlerbjelke, som i februari
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1850 skrivit en så desperat rapport om nattliga
skogsåverkare till jägmästare Stenius. Redan tidigt under rättegången framkom det uppgifter
om att Adlerbjelke själv hade uppmanat invånarna i Torp att göra motstånd mot husrannsakningarna, och underjägaren erkände till och
med själv, att han erbjudit sina egna pistoler till
drängar och bönder i byn.
Någon dom hann aldrig avkunnas mot Adlerbjelke. 14 april hittades hans döda kropp i en
ensligt belägen skogvaktarstuga. Han hade skjutit sig genom munnen, och vid hans sida låg en
hopvikt papperslapp – ännu idag, över 150 år
senare, ﬂäckad av blod – med texten
Gläd Er nu Gråskjegg eller Jägmästare, som
kunnat beröfva en hustru och 6 barn deras far
– Gud förlåte Er min har ni.28
Han begravdes på Böda kyrkogård, avsides
och i stillhet. Hans öde var i all sin tragik ett talande uttryck för den svåra situation det tidiga
1800-talets jägeribetjäning tvingades hantera.
Pressade av en ﬁentlig allmoge från det ena hållet
och av sin egen uppdragsgivare från det andra,
var det inte alltid säkert var lojaliteterna kom att
ligga.
Jägmästare Stenius hyste inga överdrivna förhoppningar om att förhållandena på kronoparken skulle förbättras efter rättegången. Han konstaterade i maj att:
Hvad i allmänhet det lugn och den respect för
Lagarne beträffar, som för närvarande råder
bland Allmogen inom Socknen, så härskrifver
sig densamma, efter mitt förmenande, endast
och allenast af fruktan för den Militaira Styrkan; men ingalunda, har eller kan den på några
weckor hafva förbättrat ett så demoraliskt folk,
som dessa vilda åboar, hvilka från barndomen
blifvit vana vid, att betrakta olagligheten, såsom icke förtjänande att beifras och Böda Kronopark såsom ett commune bonum, hvilket bör
förstöras.29
Vad som senare kom att tilldra sig i Böda
skog, är en annan historia. Säkert är i alla fall,
att konﬂikterna på de kronoparker som blev resultatet av 1823 års skogsseparation, ägde rum
under alldeles speciella förhållanden, och som

inte nödvändigtvis överensstämmer med den
bild av 1800-talets skogskonﬂikter som tidigare
forskning har kunnat ge.
De svenska kronoparkernas historia är – min
egen lokala och tidsmässigt begränsade undersökning av Böda undantagen – fortfarande så
gott som fullständigt outforskad. Men den skogshistoriskt intresserade forskare som väljer att
dyka ner bland spåren efter de människor som
levde och arbetade i dem, har gott hopp om att
hitta nya infallsvinklar i ett märkligt försummat
forskningsfält. Han kommer säkerligen också att
kunna dra slutsatser som bidrar till att både fördjupa och nyansera berättelsen om relationerna
mellan skog, natur och människor under det
föränderliga och motsägelsefulla 1800-talet. ❑
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Dag Kihlblom
Född 1935, civiljägmästarexamen 1963 och fil. kandexamen 1975. Arbetat 40 år i Skogsvårdsorganisationen – vid
Skogsstyrelsen i Jönköping samt vid skogsvårdsstyrelserna i
Uppsala, Stockholms, Jönköpings och Kronobergs län. Var
länsjägmästare i Uppsala-Stockholm och i Jönköping. Har
publicerat flera skogshistoriska och andra artiklar och skrifter, varav historiken om "Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings
län 1905-96" är den mest omfattande.

Pärlälvdsdalen
– dess liv och natur
I

nnan ännu marken frusit inträffade natten
mot den 1 november 1897 i Jokkmokks socken en kraftig storm, som vräkte omkull omkring
1 miljon sågtimmerträd. Den kallades för miljonstormen och ﬁck många konsekvenser, där
vindfällsavverkningarna pågick några år in på
1900-talet.
Denna storm blev en vändpunkt för dem som
bodde i Pärlälvens dalgång. I denna artikel skall
berättas om deras levnadsbetingelser före stormen och i nästa årsbok vad som hände sedan.
Materialet är hämtat från den bok jag håller på
att skriva med rubricerad titel. Förutom detta
kommer dalens enastående vildmarkskaraktär
att presenteras.
Pärlälvsdalens natur
Älvdalen börjar 1½ mil söder om Kvikkjokk och
löper österut i 12 mil parallellt med Lilla Lule
älvs dalgång och mynnar ut i dess sjö Purkijaur,
1 mil väster om Jokkmokk. Till skillnad mot
denna ligger Pärlälvsdalen 100 m högre och kolonisationen började där först 100 år senare.
Dalen är ett land med skogar, myrar, lågfjäll
och sjöar mellan Jokkmokk och fjällen i väster.
Från Purkijaur löper den egentliga älven med
forsar och sel i 5 mil upp till forsnacken vid Luvosluspen. Därefter vidtar den 3 mil långa sjön
Karatj och sedan 1 mil strömmande vatten förbi
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Lillselet och upp till Peuraure. Över denna sjö är
det 1½ mil och då är man nästan framme vid
högfjällen i Sulitelma- och Sarekmassiven. Under färden har man omgivits av lågfjäll på under 1000-metersnivån, varav Farforita, med sin
400 m tvära sydväxtbrant, är mest dominerande.
De upptäckte dalen
Pärlälvsdalen har varit och är alltjämt ganska
okänd. En orsak är att den helt saknade väg fram
till 1920-talet och idag ﬁnns det bilväg endast de
första fem-sex milen fram till sjön Karatj. Sedan
är det väglöst och då är det sjöar och stigar som
gäller.
Det som är mest känt om Pärlälven är dess
tidigare pärlﬁske och dagens fritidsﬁske. Man
kanske tror att det varit en mer eller mindre öde
dalgång. Planerad bok vill dock lyfta fram dess
tidigare renskötar- och nybyggarliv samt dess
särpräglade natur.
Några kända personer, som tidigt upptäckte
dalen var Carl Linnæus, Petrus Læstadius, Carl
Fries, Sten Selander och Ernst Manker.
Carl Linnæus kom på sin lappländska resa
1732 till Tjåmotis vid sjön Skalka i Lilla Lule älv.
Där ﬁck han se den första skymten av de höga
snötäckta fjällen och utbrast ”Med ett ord, jag såg
fjällen”. På aftonen väntade ännu en upplevelse.
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Reliefkarta från Jokkmokk till högfjällen i väster. Överst syns Stora Lule älv, i mitten Lille Lule
älv upp till Kvikkjokk och nederst Pärlälven, där vägen från Jokkmokk slutar vid sjön Karatj.
Söder om sjön ligger ﬂera lågfjäll. Den prickade linjen är Norra polcirkeln.

Man besteg berget Harrevarto på vattendelaren
till Pärlälvsdalen. Här ﬁck man se midnattssolen, vilket Linnæus höll som ett naturens mirakel. ”Vilken främling skulle inte ha lust att se
det?” Dessutom ﬁck han vara med om pärlﬁske
i Pärlälven.
Lars Levi och Petrus Læstadius var bröder,
som båda blev präster och hade kopplingar till
Peuraure i väständan av dalen. Denna gård var
bland de första bosättningarna. En dotter blev
gift med Lars Levi, vilken hon följde med till
Karesuando, där han blev grundare laestadianismen.
Petrus Læstadius verkade som präst och missionär i Pite lappmark. Han passerade Peuraure,
när han färdades mellan Pitedalen och Kvikkjokk.
Hans berättelser därifrån utgavs kring 1830 i två
böcker kallade ”Journaler”. Särskilt värdefulla är
hans beskrivningar av livet, då allt ﬂer nybyggen
började tillkomma i Pärlälvens dalgång. Präs-

terna i lappmarken besökte ofta och hade god
kontakt med nybyggarna och samerna.
Carl Fries var en framstående naturvetare, författare och naturfotograf. Han kom 1921 till
lapplandsfjällen och passerade i väglöst land genom Pärlälvsdalen på väg till Piteälvsdalen. I den
höga tallskogen mellan Juongajaure och Laddonäs såg man för första gången fjällen. Om detta
säger en tagen Carl Fries:
”Det är en hägrande syn i vitt och blått. Glimmande över skogslandets mörker, hör den himlen till mer än jorden. Det är natt när vi ro över
Latonjaur, men lapparnas ljusa sommarnatt. I
stilla ﬂödande solsken glida vi över vattenspegeln. Västerut stiga fjällbergen i mjuka, violetta
vågor och över högfjällen i ljusaste fjärrblått.
Från många ställen i det lapska låglandet har
jag sett fjällsynen i väster, men ingenstädes sådan som från Latonjaure”.
Redan året därefter lockade skogsvidderna
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Fjället Farforitas sydbrant vid sjön Karatj. I förgrunden småskrakar som jagar ﬁsk.

åter. Denna gång var det en vandring i skogslapparna land – Udtja tjavelk – för att lära känna
deras natur och kultur. Byn Udtja är en av skogssamernas tio byar. Han återkom ﬂer gånger till
Pärlälvsdalen.
Sten Selander var den som först inventerade
ﬂoran. Han doktorerade 1950 med en avhandling om kärlväxtﬂoran i sydvästra Lule lappmark.
I denna ingick området kring Peuraure och fjället Farforita, beläget alldeles norr om sjön Karatj.
Att han var tagen av dess sydbrant går inte att ta
miste på. I sin bok ”Lappland- några sommarströvtåg” från 1948, får fjällbranten vid Farforita
ett särskilt kapitel.
Hans intryck när han på kvällen låg i sin sovsäck och tittade upp på den opalskiftande himlen och hörde tallarna nynna var att då tumlade bilderna från det otroliga berget genom hans
sömndruckna hjärna – hökﬁbbla, förgätmigej
och lodjuret, lodjuret. Nu ﬁck året bli hur trist
136

och jämngrått som helst. Nu hade det skänkt en
fulländad, absolut lycklig dag.
Ernst Manker var vår store sameforskare och
etnograf. Hans kanske mest betydande insats
var huvudansvaret för Nordiska Museets inventering av lapparnas äldre kulturlämningar. Han
redovisade de funna kultplatserna 1957 och i
samebyns Tuorpons område fanns 35 platser,
varav 12 i Pärlälvsdalen.
En renskillning vid Parka sameviste skildrar
Manker i boken ”Markens gudar” 1948. Här
hade den södra delen av Tuorpons sameby sitt
vår- och höstviste, där Pavvalsläkten var själva
ryggraden och länken i rajderna.
Vid 10-tiden blev det för mörkt att se renmärkena, så skiljningen upphörde och ﬁck avslutas
nästa dag. Det hade börjat regna och eldarna
tändes. Ernst Manker kunde inte lägga sig utan
kurade ihop vid en eld för att hålla värmen.
Då började en av Pavvalsönerna med melodi-
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säker röst sjunga en Dan Andersson-visa:
”Det är mil till mil till lador och hus……och
snarka och vända oss manligt och lugnt, medan
elden falnar och dör”.
Detta stämde väl i den situation Ernst Manker
befann sig – inte i ödemarken utan i lappmarken.
Tidiga kulturspår
Pärlälvsdalen förblev länge obebyggd. I Norden
hade dock samer och andra sedan några tusen år
funnits och levt av fångst, jakt och ﬁske.
I en uppsats 1977 vid Umeå universitet har
Inga-Maria Mulk, idag vid Ájtte-Svenskt Fjälloch Samemuseum i Jokkmokk, skrivit om stenåldersboplatser vid sjön Karatj. Människans
existens i området var helt beroende av dess
naturresurser. Tillgången av vilt, ﬁsk, växter och
bär var en avgörande förutsättning. Under vintersäsongen var det jakt på ren, älg, björn och
bäver. Fisket hade stor betydelse under sommarhalvåret, men även ägginsamling, bärplockning
och växter var andra näringskällor.
Vid sjön Purkijaur låg många stenåldersbosättningar. Ett större befolkningstryck medförde
att människor sökte sig västerut upp längs Lilla
Lule älvdal och även upp till Karatssjön. Boplatserna kan också ses som sommarbosättningar,
då sjöar och älvar var mycket ﬁskrika. Den totala
befolkningsmängden var dock liten.
Vid slutet av 1950-talet inventerade Riksantikvarieämbetet fornlämningar i sydöstra delen av
sjön Karatj. Man fann fem boplatser från yngre
stenålder, tio kåtaplatser och tre andra anläggningar.
En arkeologisk undersökning gjordes vid
Luvosluspen intill tre båthus tillhöriga Anders
Bergqvist i Luvos, Domänverket och Flottningsföreningen. Vid inventeringen fann man nära
stranden bl.a. skrapor av bergarterna mörk och
grå kvartsit. Dessutom frilades två eldhärdar. På
platsen hade Domänverket omkring 1940 haft
en såg som sågade slipers till Inlandsbanan samt
tre kolmilor.
Skogslapparna
Det kan idag vara svårt att förstå att de omfat-

tande skogsmarkerna nedanför fjällen tidigare
var fulla av liv. Idag är de näst intill öde marker,
som bara sporadiskt besöks av förbiﬂyttande
fjällsamer, ﬁskare, jägare, bärplockare och friluftsmänniskor. De första ”boende” i området
var inte nybyggarna utan skogslapparna.
Samerna hade under fångstsamhällets tid inga
egna renar, utan de bedrev jakt på bland annat
vildren. När dessa höll på att ta slut övergick
de till tamrenskötsel. Denna utvecklades på
1600-talets senare del till att bli intensiv, där hela
familjen var med renhjorden under hela året.
Det uppkom då olika sätt att bedriva skötsel, och
man indelade samerna i fjällappar och skogslappar.
En god kunskap om dessa frågor har vi fått av
Filip Hultblad genom hans doktorsavhandling i
kulturgeograﬁ 1968 med titeln ”Övergång från
nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks
socken”. Han visade hur den intensiva renskötseln höll på att övergå till en extensiv skötsel under påverkan av nordlappar, som ﬂyttat in i de
sydligare lappmarkerna.
Under fångstsamhällets tid hade samefamiljerna indelade områden, som ändrades vid
övergång till tamrenskötsel. Dessa ersattes på
1600-talet mitt av s.k. lappskatteland, vilka betecknade ett område, som upplåtits med nyttjanderätt.
I Pärlälvsdalen hade Hultblad i domböcker
för åren 1640-1880 funnit 147 platser/ortsbelägg
med 543 mansnamn, där endast 7 var inﬂyttande icke-lappar. Det var således huvudsakligen
en samisk närvaro i denna del av socknen, innan
etableringen av nybyggen kom igång på allvar i
mitten på 1800-talet.
Bebyggelsens utveckling blev särskilt ödesdiger för de skogslappar, som huvudsakligen hade
sin utkomst av ﬁske. Vidare inskränktes vallrenskötseln genom att deras myrar användes för
slåtter, med risk för nedtrampning av renarna
och höga skadestånd. Detta förstärktes genom
avvittringen i slutet av 1800-talet, som fastlade
vilken mark som varje nybygge skulle få bruka.
Snart följde lapparna de första nybyggarnas
exempel och började själva anlägga nybyggen.
Denna bosättning satte fart vid 1700-talets slut.
137

PÄRLÄLVSDALEN

Skogssamebyn Udtja består alltjämt inom raketfältet. Här visar Nils-Henrik Teilus 2008 upp ett
foto som Carl Fries tog 1921, när han passerade byn.

Hundra år senare torde nästan alla skogslappar
ha varit bofasta, de hade ofta själva blivit nybyggare. Denna övergång var förberedd, genom att
de i stor utsträckning skaffat sig nötboskap, varigenom renmjölken blev umbärlig. Det gick inte
att förena renskötsel och jordbruk utan stora
olägenheter.
Nybyggen i Pärlälvdalen
Den tidiga bebyggelsen i Lilla Lule älvdal påverkade även förloppet i Pärlälvsdalen, i dess nedre
del genom bebyggelsen vid sjön Purkijaur och
pärlﬁsket i älven samt i den övre genom närheten till hyttan och kyrkan i Kvikkjokk.
I Pärlälvsdalen dröjde det till slutet av 1700-talet innan de första nybyggena kom. Kring 1790
anlades tre fasta bosättningar i dalens båda ändar. Längst i väster byggdes gården Peuraure
vid sjöns västända samt i öster Juongajaure vid
Pärlälven och byn Nausta i skogs- och myrlandet
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söder därom.
Under första hälften av 1800-talet tillkom nybyggen på tio platser och under den andra nio.
Direkt efter sekelskiftet 1900 blev det ytterligare
sju nybyggen och de sista var i Larsbo och Luovvaluokta vid sjön Karatj. Och ﬂer blev det inte.
Totalt anlades således under drygt hundra år
nybyggen på nära 30 platser i Pärlälvsdalen. Antalet nybyggen var något ﬂer, eftersom det ibland
uppkom ﬂer än ett nybygge på platsen, men vanligast var de ensamgårdar.
Nybyggen uppkom i följande områden eller i
dess närhet:
Udtja tjavelk (6 platser). Söder om Pärlälven
utbreder sig mot Pitedalen ett idag stort ödsligt
platåområde med många sjöar och stora myrar.
I dess centrum ligger skogslapparnas Udtja, där
skogsrensskötsel alltjämt bedrivs mitt i dagens
raketskjutfält. Det låg nära till för samerna att
bosätta sig i sina gamla lappskatteområden.
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Pärlälven består av forsar och mellanliggande lugnare sel. Idag är fritidsﬁsket betydande.

Pärlälven (8 platser). Själva Pärlälven har i sin
nedre del forssträckor och sel, d.v.s. lugnare vatten mellan forsarna. Längs själva älven tillkom
fyra nybyggen samt ytterligare fyra vid de intilliggande sjöarna Juongajaure, Norvijaure och
Latunjaure.
Sjön Karatj (12 platser). I jämförelse med Pärlälvsdalens övriga delar blev dess mellersta del
kring sjön Karatj koloniserad relativt sent. Med
undantag för byarna Luvos och Karats samt gården Vuojat tillkom fast bebyggelse här först under andra hälften av 1800-talet och i början på
1900-talet.
Karatssjön faller ut vid Luvosluspen i den östra
ändan, där den egentliga Pärlälven tar vid. Sjön
är 3 mil lång och kan beskrivas i två delar. Den
första halvan går i nordvästlig riktning upp till
i höjd med Harrok, och där ligger bebyggelsen
i huvudsak på den södra sidan. Därefter böjer
sjön av rakt västerut till Lillseleforsen, som myn-

nar ut i sjön och här ligger nybyggena på den
norra sidan.
Orsaken till lokaliseringen kan till en del vara
att det ofta var skogslappar som var de första nybyggarna. I den östra delen höll de tidigare till
med sina renar mot fjället Jarre och bakomliggande lågfjäll söder om sjön Karatj. I den västra
delen av sjön var man i landen kring lågfjällen
Farforita och Harrevarto.
Sjön Peuraure (3 platser). Vid sjön Peuraure
anlades nybyggen tidigare än vid Karatssjön. Orsaken var närheten till Kvikkjokk 15 km i norr,
som koloniserades tidigt samt hade kyrka och
järnhantering. Dessutom låg Peuraure i skärningspunkten för kommunikationer med Arjeplogssidan och renraider mot sommarfjällen i
Padjelanta.
Luvos by och Berghems frälsetorp
Nedanstående exempel från Luvos och Berghem
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Byn Luvos nära Pärlälvens utlopp ur sjön Karatj. I bakgrunden lågfjället Jarre.

visar på två typer av kolonisation och hur nära
släktbanden var i ett område utan vägar:
Luvos by ligger på norra sidan av Luvosselet,
en kilometer efter Pärlälvens utlopp ur Karatj. År
1810 lät skogslappen Anders Nilsson Skobb utsyna ett sökt nybygge vid östra ändan av Karatj.
Ärendet hänsköts till KB (dagens Länsstyrelse),
vars beslut inte är känt. År 1828 skedde en syn av
skog och ﬁske till förmering av Skobbs nybygge
för att få använda ängar vid Luvosselet, eftersom
ängarna nära gården var svaga. Detta tyder på att
ett bygge redan kommit till stånd.
I husförhörslängd för åren 1826-39 anges, att
Luvos bebos och ägs av den från Gällivare inﬂyttade lappen Lars Larsson Luvos eller Pannok.
Omkring 1830 blev han också innehavare av
lappskattelandet Ubba eller Skubbalandet. Från
denna tid har Luvos varit oavbrutet bebott. Det
skattlades 1847.
Vid avvittringen 1890 tilldelades Luvos nära
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4000 ha, varav inägor 400 ha nklusive ströängar
i myrlandet och 900 ha skogsmark. Resten betraktades som värdelösa impediment, eftersom
skogen ännu inte hade något större värde p.g.a.
obeﬁntliga kommunikationer.
Vid laga skifte 1907 anges inrösningsjorden
(inägor) till 250 ha, avrösningsjorden (skogsmark) 3400 ha och impedimenten 300 ha. Här
framgår, att skogen fått ett annat värde efter
1897 års ”miljonstorm”, genom att Pärlälven helt
utbyggts till ﬂottled.
Genom stormen hade många skogsarbetare
och skogskörare kommit till Jokkmokkstrakten
söderifrån. Bland dem var bröderna Limper Jöns
och Anders Bergqvist från Sysselbäck i Dalby
församling i norra Värmland. De gifte sig i Luvos
med hemmansägarens döttrar.
Anders Bergqvist bodde först i Luvos hos svärföräldrarna, sedan i grannbyn Pirtinjaur och
därefter åter i Luvos. År 1906 ﬂyttade han med
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familj till Sandvik mellan Pärlälvens och Jarrebäckens utlopp i Karatj. Där hade han byggt ﬂera
hus. De använde utängarna för slåtter och odlade upp marken. Familjen bestod av sammanlagt
av 10 barn.
Virket till boningshuset kom från den s.k.
”Herrgården” i Karats by, som uppförts för
skogshuggare och körare under ”Karatstiden”, då
den stormfällda skogen skulle tas tillvara. Flottningen av hustimret till Berghem blev dramatisk.
Det blåste upp till storm och Anders Bergqvist
ﬁck ta lä på sydändan av Stjärnbergsholmen.
Han var genomblöt och gjorde upp en nying för
att värma sig. Det bar sig inte bättre än att hans
läderstövlar tog eld och han ﬁck hoppa i sjön för
att släcka lågorna.
Sandvik uppläts vid efteravvittringen 1918
med äganderätt såsom frälsetorp under namnet Berghem. Namnet kan komma från Anders
Bergqvist, som var den förste nybyggaren där.
Efter det att brodern Jöns dött på Öster-igården i Luvos 1923 ﬂyttade Anders Bergqvists
familj dit och sålde Berghem till August Olsson
från Karats by. Han var gift med Stina från Lillselet, vars föräldrar var samer, och de försörjde sig
i Berghem på ﬁske, skogsarbete och kreatur, varav de som mest hade tre kor och en tjur. Äldste
sonen Ernst Olsson med Emma, även hon från
Lillselet, tog senare över Berghem.
❑
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Gösta Bruun
Anställdes vid Iggesunds bruk våren 1961. Han började
som jordbruksförvaltare, men hade under vintrarna också
ansvar för maskintekniken under skogschefen. När en
separat förvaltning för skogsmaskiner och personalfordon
bildades våren 1963 blev han dess chef – ett uppdrag han
innehade tills dess att han lämnade företaget hösten1968.

Mekaniseringen på
1960-talet och Iggesunds
Bruks maskinförvaltning
Mekaniseringsläget 1960–61
Mekaniseringen av skogsbruket påbörjades under 1950-talet i och med att motorsågarna började användas. Motorsågarna var i början stora
och tunga, varför de endast kunde användas till
fällning och kapning. Vid 1960-talets början blev
sågarna både lättare och smidigare vilket gjorde
att de också började användas för kvistning. Huvuddelen av all avverkning skedde som slutavverkning och endast cirka 20–25 procent av den
totala avverkningsvolymen var gallring. Barkning utfördes under större delen av 1950-talet
för hand. I Norrland barkades all massaved eftersom ﬂottning var det huvudsakliga transportsättet att få virket ned till fabrikerna. Iggesunds
Bruk började mekaniseringen av barkning redan
1955.
Iggesund var med och startade utvecklingen
och tillverkningen av Cambiomaskinerna. Dessa
monterades på jordbrukstraktorer som var smidiga och lättförﬂyttade. Det innebar att Iggesund redan vid 1960-talets början övergick från
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hand- till maskinbarkning. Terrängtransporterna utfördes under 1950-talet nästan helt med
häst. Hästkörarna ägde sina hästar och betraktades som egna företagare. Det gjorde att de senare
under 1960-talet blev betraktade som arbetstagarägare även när de köpte skogstraktor.
1960 introducerade Korsnäs och Iggesund
Bolinder Munktells (BM) Bamse med HIAB:s
Bimbogriplastare. Tack vare griplastarens intåg
tog mekaniseringen av terrängtransporter fart.
Griplastaren gjorde att det tunga brosslingsarbetet underlättades för huggaren och lastningen
gick fort och lätt jämfört med dåtidens wirekranar. Hel- och halvbandstraktorer användes mest
till basvägstransporter.
Sammanfattningsvis kan konstateras att mekaniseringen före 1960 huvudsakligen bestod av
motorsågens intåg och att barkningen mekaniserades inom områden med ﬂottning. Vid jämförelse mellan Domänverket, Iggesunds Bruk och
övriga Sverige visar följande tabell dagsverksåtgång per m3sk. Den främsta anledningen till Ig-

Iggesunds Bruk

Domänverket

Övriga Sverige

0,52

0,69

0,75
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gesunds jämförelsevis låga förbrukning kan tillskrivas Iggesunds satsning på maskinbarkning
med Cambiomaskiner.
Maskinutveckling
Hydrauliska griplastare på bandfordon. Under år
1962 anordnade Forskningsstiftelsen SDA visningar i Lycksele. Vid den tidpunkten var mekaniseringen fokuserad på bandfordon utrustade
med winschkranar. Iggesunds Bruk visade upp
sin Bamse med HIAB172-kran med förare så
att deltagarna ﬁck se skillnaden i kapacitet och
mångsidighet i jämförelse med wirekranar.
Volvo BM:s Bamse upphör. Vid årsskiftet 1963
meddelade Volvo BM att de skulle lägga ned tillverkningen av Bamse. Vid ett seminarium i Eskilstuna skissade ÖSA på en ny helbandstraktor
som de hoppades skulle komma i tillverkning
1964.
Skogsveckan 1963, VSA Brunetten visas. Vid
skogsveckan 1963 visades för första gången en
midjestyrd skogstraktor på gummihjul, VSA

Brunetten, vilken sågs av de ﬂesta som ett originellt inslag. De ﬂesta trodde inte då på en maskin
med gummihjul och midjestyrning.
Iggesunds Bruk erbjöd sig att vara försöksvärd
för VSA Brunetten under sommaren 1963. Företaget såg det inte som ett alternativ att köpa
de sist tillverkade Bamsarna eftersom de var på
utgående. Volvo BM med Domänverket och de
större skogsbolagen bildade en arbetsgrupp för
framtagande av en ny skogstraktor, gärna med
gummihjul. Iggesunds Bruk tackade nej till medverkan på grund av kapitalinsatsen i projektet
och att Iggesund redan vid detta tillfälle bildat
sig en uppfattning om en hjulburen skogstraktor, nämligen VSA Brunetten.
Proven med Brunetten sommaren 1963 gav
både positiva och negativa resultat. Positivt var
att maskinen klarade torra och släta marker väldigt bra. Vidare ﬁck vi mycket goda erfarenheter
av att kunna använda den stora HIAB-kranen
176 med en räckvidd på 6,5 meter. Den gjorde
att huggarna kunde reducera brosslingsarbetet

Första VSABrunetten byggd 1962–63. Visades på Skogsveckan
vårvintern 1963. Här i aktion i Bjuråkersskogen.
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och på så sätt öka sin arbetskapacitet. Negativt
var däcken på den första Brunetten. Skotaren
var utrustad med jordbruksdäck som inte höll
för skogen. Genom byte av däcken till entreprenaddäck med grövre dimensioner ﬁck Brunetten betydligt bättre egenskaper.

dess chef. Organisationen indelades på olika
funktioner för att skapa effektivitet. Det gällde
att utnyttja personal och maskiner samt bidra
till att skogsförvaltningarna ﬁck låga maskinkostnader. Organisationen delades in i olika
ansvarsområden.

Iggesunds val av lösning för
terrängtransporter 1963
Vid Iggesunds Bruks ”Skogsriksdag 1963” diskuterades hur den fortsatta mekaniseringen av
terrängtransporten kunde ske. Bristen på hästar
och körare var påtaglig och satsning på hästuppfödning, vilket en del skogsbolag då satsade på,
var inte tilltalande. Brunetten visade på en framkomlig väg. Proven visade att cirka 30–40 procent av bolagets marker skulle kunna köras med
Brunetter. Lars Sundblad, bolagets disponent,
tog då beslutet att satsa på Brunetter och avvakta med att anskaffa
andra typer av maskiner. Iggesund beställde redan sommaren
1963 tolv Brunetter
för leverans 1963– 64.
Skogsförvaltningarna
ﬁck prioritera sina resurser till planering av
lämpliga objekt, som
lämpade sig för traktortransport. En seprat
Lars Sundblad, bolamaskinför valtning
gets disponent, tog
bildades och företagets
beslutet att satsa på egna och inhyrda maBrunetter.
skiner ﬂyttades över
till denna förvaltning. Maskinförvaltningen ﬁck
ansvaret för bolagets samtliga maskiner och förare och ﬁck en egen arbetsledning. I praktiken
blev maskinförvaltningen som en fristående entreprenör gentemot skogsförvaltningarna. Vid
detta tillfälle började även skogsförvaltningarna
organiseras funktionellt. Framförallt skedde det
i och med att Friggesunds och Strömbacka förvaltningar bildade Bjuråkers förvaltning.

Prissättningar mot skogsförvaltningar
och maskinpersonal
Maskiner och personal var inte bundna till en
förvaltning. På varje förvaltning fanns en maskinledare, utom på Bjuråkersförvaltningen där
vi hade två. Maskinskogvaktarens huvuduppgifter var att prissätta varje maskinobjekt gentemot
förare och mot förvaltning, beräkna tidsåtgången på aktuellt objekt samt göra uppföljningar på
löpande driften. Tidsuppföljningarna på maskinerna gjordes med hjälp av skakur, där vi angav
tidsåtgången med G5-minuter. När det uppstod
avvikelser gjorde maskinskogvaktaren egna tidsstudier och vid behov kunde han få hjälp av den
centralt placerade tidsstudiemannen. Den fortlöpande statistiken gav oss på maskinförvaltningen snabbt besked om förarens lämplighet,
maskinernas styrka och svagheter samt förslag
på åtgärder för att förbättra det ekonomiska
resultatet. Maskinskogvaktaren ansvarade för
löner och alla uppföljningar på tilldelade förare
och maskiner.
Underlaget för prissättning av maskin och förare gjordes med hjälp av tidsstudiematerial (se
bilaga).
Maskinförvaltningen hade ett fastställt pris per
G5-minut för maskin gentemot förvaltningen.
Med detta som utgångspunkt räknade maskinledaren fram priset för varje sortiment på det
aktuella objektet (se bilaga där exempel på bortsättningsunderlag visas). Förvaltningen vann på
att verkligen göra ordentlig planläggning och att
huggarna utförde sitt jobb bra.

Maskinförvaltningens organisation
Maskinförvaltningen bildades 1963 och jag blev
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Tidsstudier på maskiner och förare
Tidsstudier och övrig uppföljning var en viktig
länk för att åstadkomma bättre vardagsrationaliseringar och förslag på nya arbets- och maskinmetoder. Den centralt placerade tidsstudiemannen gjorde uppföljningar på avvikelser av både

IGGESUNDS BRUK
positivt och negativt slag. Många små tekniska
förändringar kunde snabbt genomföras. Här kan
bland annat nämnas övergången från HIAB176kran till 177. Denna krans räckvidd var 7,5 meter och underlättade huggarens arbete. Införande av skalningsfria hydraulslangar och koniska
kopplingar minskade reparationstiden. Tidsstudiemannen gjorde även studier på nya maskiner
och system, som vi själva inte hade tillgång till.
På detta sätt ﬁck vi indikationer på vårt systems
konkurrensförmåga gentemot andra företag.
Tidsstudiemannen gjorde fortlöpande uppföljningar på vår nyutbildade personal. Tack vare
dessa studier erhöll vi snabbt besked på vilka förare som var lämpliga till att användas för olika
arbetsuppgifter. Tidsstudiematerialet sammankopplades med PA-rådets tester vid uttagning
av förare till utbildning, vilket redovisas under
kapitel ”Utbildning”.
Service och reparationer
Föraren hade ansvaret för den dagliga servicen
och även veckotillsynen enligt fastställt schema.
Maskinskogvaktaren kontrollerade att dagligoch veckotillsyn utfördes korrekt. Verkmästaren, Ingvar Bäckström, hade två tekniker till sitt
förfogande som gjorde månadskontroller på
samtliga maskiner. Månadskontrollerna bestod
framförallt i att kontrollera hydraulik, el- och
bränslesystem. Rapporter från maskinskogsvaktarna låg som underlag för behövliga reparationer, vilka ofta utfördes i samband med månadskontrollerna.
Anmälda reparationer indelades i olika angelägenhetsgrader. Reparationer som inte var
akuta lämnades utan åtgärd till den kommande
månadskontrollen. Tack vare att alla maskiner
var utrustade med kommunikationsradio kunde
verkmästaren prioritera reparationerna. Föraren
ﬁck inte betalt för reparationstid förrän han
kontaktat verkmästaren om skadan. På detta sätt
kunde vi hjälpa föraren med råd så att de kunde
utföra enklare reparationer själva. Verkmästaren
kunde sedan avgöra om vi hade egna resurser
att utföra reparationen eller om vi skulle köpa
tjänsten hos kontrakterade legoverkstäder.
Var 6:e månad togs varje maskin in för en stör-

re underhållsservice. Fordonsverkstaden i Iggesund gjordes om för detta ändamål. På fordonsverkstaden fanns en verkmästare, två montörer
och en reservdelsman. När våra egna resurser
inte räckte till lejde verkmästaren in montörer
från respektive maskinﬁrmas verkstäder. Varje
Brunett skulle vara på verkstad max två dagar
och detta blev möjligt med ett renoveringssystem. När maskinen kom in ﬁck föraren tvätta
av den och hjälpa till med enklare reparationer
som däcksbyten och liknande. Kranen lyftes av
och ﬂyttades till en speciell renoveringsplats. En
nyrenoverad kran sattes på maskinen.
På samtliga BM Brunetter byttes drivaxlarna
fram eftersom de normalt inte hade längre livslängd än tio månader. Byte av drivaxlar på verkstad gjordes på tre timmar, vilket ska jämföras
med två–tre dagar i skogen. Hydraulik-, el- och
bränslesystem kontrollerades. Ford Brunetterna
som hade Lukassystem, vilket var ett handikapp,
ﬁck en utbytessats från Hudiksvalls Boschverkstad och motsvarande delar sändes dit.
Tack vare dessa utbytessystem, som möjliggjordes av standardiseringen, blev maskinernas
reparationstid kort – 1968 var den 14 procent
av teoretisk skakurstid. Reparationstiden angav
vi i procent av skakurstiden, vilket innebar att
Iggesunds reparationstid var cirka 9 procent av
arbetsplatstiden.
Förarens kunnighet som reparatör blev stor
tack vare att han ﬁck vara med vid dessa genomgångar. Barkmaskinerna ﬁck motsvarande genomgång på Jernverkets verkstad i Iggesund.
Utbildning
Utbildning av maskinförare och arbetsledning
var viktigt för att kunna erhålla bra resultat. Maskinförvaltningen anordnade en första kurs för
maskinförare hösten 1963 i egen regi. Det var då
den första maskinförareutbildningen som ordnades i Sverige. Kursen var i första hand upplagd
som en grundkurs i motorlära, hydraulik och elsystem. En stor del av kurstiden ägnades åt maskinens terrängegenskaper och utnyttjande av
griplastaren. Kurslängden var sex veckor varav
tre veckors praktiskt arbete. Jag tog sedan kontakt med AMS och Skogsvårdsstyrelsen för att
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Processor i arbete 1966

Ford Brunett 9000 med däck
26,5 x 25, 1967. Däcken var 80 centimeter breda. Det blev ballongeffekt
eftersom lufttrycket var 1,0 kg.
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med deras hjälp ordna fortlöpande maskinförareutbildningar eftersom vi inte hade resurser att
klara det i egen regi.
Under åren 1964–68 anordnades kurser på
Kratte Masugn i skogsvårdsstyrelsens regi. Kurs–
längden var i början nio veckor för att under
åren 1966–68 förlängas till tio veckor varav två
veckor praktisk körning på Iggesunds Bruk.
I första hand omskolade vi huggare och hästkörare från egna led. Tack vare AMS medverkan
ﬁck vi bidrag för dessa kurser. För att underlätta
uttagningen av elever inledde vi ett samarbete
med PA-rådet, som gjorde testprotokoll lämpliga för maskinförareutbildning. Testprotokollen
delades upp i två moment, en intervjudel och en
testdel. I intervjudelen gjordes bedömningar av
elevens samarbetsförmåga, planeringsförmåga,
initiativförmåga, stresstolerans, stabilitet och ansvar. I testdelen gjordes mätningar av elevernas
förmågor när det gällde slutledning, matematik,
teknik, mekanik och språk.
Tack vare dess kurser kunde vi utnyttja vår
övertaliga personal till nya arbetsuppgifter. Under åren 1964–68 utbildades drygt 180 personer,
varav cirka 140 blev lämpliga som maskinförare.
Under åren 1964–65 fyllde Iggesund alla maskinförarkurser på Kratte Masugn med egna elever. I
början hade Skogsvårdsstyrelsen inte tillgång till
utbildningsmaskiner utan vi ﬁck hålla en Brunett till våra kurser. Under den praktiska delen
av kursen, som utfördes på Iggesund, gjorde vår
tidsstudieman uppföljningar av eleverna. Tack
vare dessa studier ﬁck vi möjlighet att placera
rätt man på rätt jobb.
Maskinskogvaktarna ﬁck fortlöpande utbildning. Huvudsakligen blev det kurser anordnade
av Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och Skogsvårdsstyrelsen. Kurser anordnade av maskintillverkarna VolvoBM och Ford utnyttjades också.
Servicepersonalen ﬁck gå utbildningar för montörer anordnade av traktortillverkarna samt av
HIAB och Bosch.
En viktig del i utbildningen var också att eleverna ﬁck lära sig bättre kostvanor. Eleverna som
var huggare eller körare var vana vid ett kaloriintag på 3 000 kcal och nu när de blev traktorförare minskade behovet till mellan 2 000 och 2

400 kcal. De sista åren (1966–68) ﬁck eleverna
även utbildning i friskvård.
Provverksamhet med nya
metoder och system
Under denna mekaniseringsperiod var det viktigt
att följa den tekniska utvecklingen och arbetsmetodsutvecklingen. Helstams- och trädmetod
följdes upp på bland annat Boxholms Bruk, vilket var ett helägt dotterbolag till Iggesunds Bruk.
Studieresor till Kanada, USA och Sovjetunionen
gav mig en bra bild av mekaniseringsläget på
andra håll i världen. Många små detaljer kunde
anammas och införas på vår sortimentsmetod.
Iggesunds Bruk hade vid denna tid fördelningen slutavverkning 70 procent och gallring
30 procent av volymen. Gallringen var betydligt
mer tidskrävande, vilket innebar att 50 procent
av arbetskraftsbehovet behövdes till gallring. Vi
följde olika system för gallring men fann inte
någon bra lösning. Iggesunds resultat inom slutavverkning var vid denna tid så bra att vi inte
kunde ﬁnna något system som kunde konkurrera.
Försöksverksamhet med
processorsavverkning
1965 började vi försöka mekanisera huggarens
arbete. Vi provade om det var möjligt att använda samma teknik som inom jordbruket genom
att använda slagor som kvistverktyg. Vi lade ut
granar på en isbelagd sjö och körde med jordbruksslaghack längs med stammen. Med modiﬁering av slaghackssystemet fann vi att detta
kunde vara en framkomlig väg.
Tillsammans med Lars Bruun konstruerades
den första processorn i början av 1966. Provkörningar inleddes hösten 1966, vilket var inledningen till processoravverkning där huggarens
enda uppgift var att fälla träden.
Försöksverksamhet med ”Flisan”. Under
år 1966 provade vi även att mekanisera gallringsarbetet. Gunnar Brundell hade tagit fram
en prototyp av konisk hugg som var självmatande. Huggen monterades på en Brunett och matade in hela träden med sin kran. Flisen blåstes
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in i en container som sedan transporterades till
industri. Försöken visade att gallring med detta
system gav låg arbetskraftsåtgång och rimliga
kostnader i jämförelse med den då konventionella gallringen. Försöken avbröts efter en tid
eftersom vår industri ansåg att merkostnaden på
kemikaliesidan blev för stor för att på så sätt ta
bort barr och ﬁna kvistar.
Under åren 1966–67 började Iggesund med
processorsavverkning i större skala. Företaget
anskaffade sex VSA-processorer och satte in dem
på Bjuråker och Hassela förvaltningar. Provverksamheten blev mycket intensiv beroende på att
det då rådde brist på huggare. Processorerna var
då inte helt färdigutvecklade varför reparationstiden var alltför stor, cirka 40 procent. Kravet på
avverkningskapacitet gjorde att de dessutom arbetade i tvåskift. Jag redovisar inte processoravverkningarna i denna redogörelse .

Iggesunds Bruks resultat i jämförelse
med andra företag, ekonomiskt och
personellt
Nedanstående tabell visar den snabba mekaniseringen av terrängtransporten på Iggesunds Bruk.
Ökningen av maskiner åren 1966–68 berodde till
stor del på Iggesunds köp av Ströms Bruk.
Maskinbarkningen med Cambio byggdes om
så att aggregatet ﬂyttades över på Brunetter, där
driften skedde med hydraulmotor. Dessa Brunettcambior kallades Iggesundsjagare och vid
studier mot Korsnäsjagaren och olika ”kryssare” uppmättes följande prestationssiffror enligt
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten:
Skillnaden i prestation berodde till största delen
på att ”jagarna” utnyttjade kranen till endast inmatning av virke. Cambiomaskinerna avvecklades i snabb takt i och med att ﬂottningen upphörde 1966. Barkningen ﬂyttades från skogen till

Antalet traktorer av olika slag under åren 1962–1968
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Traktortyp

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

Helband

7

14

14

9

0

0

0

Halvband

0

1

3

0

0

0

0

Brunett

0

7

34

50

70

85

VSA
processor

0

0

0

0

1

6

6

Cambio

12

12

12

12

10

8

6

Maskintyp

Prestation per skift/bit

Korsnäsjagare

3000

Iggesundsjagare

3180

Kryssare Karlskrona

1530

M3f
310
328
165

90
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av förebyggande service och reparationstjänster,
kunde företaget redovisa mycket goda resultat i
jämförelse med andra skogsbolag och Domänverket.
Nedanstående tabell visar de olika företagens
arbetskraftsåtgång 1967-68.

Företag

Dagsverksåtgång per m3sk fritt industri

▼

industri. Brunettens egenskaper med låg egenvikt
(8 200 kg), stor lastförmåga (10 000 kg), och bra
stabilitet för stor griplastare, har varit viktiga argument gentemot andra hjultraktorer. Tack vare
Iggesunds satsning på sortimentsmetoden, standardiserad maskinpark och ordentlig utbildning
av förare och arbetsledning, samt uppbyggnad

0,26

Domänverket

0,22

Skogsbolag Norrland
Iggesunds bruk

0,13

Privata skogsbruk

0,35

Kostnaderna per m3f för terrängtransporten utvecklades på följande sätt under åren 1962–67
vid Iggesunds Bruk
År

Årstraktor m3f

Kr/mf

Effekt tid/
år

Mekaniseringsgrad % på AIB

1962

3 700

14,00

1 130

6

1963

7 100

8,50

1 270

32

1964

8 500

7,50

1 320

45

1965

10 500

6,00

1 410

65

1966

12 000

5,50

1 510

80

1967

12 500

5,00

1 580

88

Effektiv tid i ovanstående tabell redovisar G5–tid.
Denna tid skall räknas upp med 10–12 procent för att
kunna jämföras med arbetsplatstid.
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Skotarnas kostnadsfördelning var 1967 vid Iggesunds Bruk följande:

Kostnadsslag

%

Kapital och räntor

25

Förarlöner (inkl sociala kostnader & trp)

30

Bränsle och oljor

8

Reparationer och underhåll

30

– Kran, hydraulslangar

15

– Chasssie med motor

10

– Däck och slirskydd

5

Maskinförvaltning

1

Arbetsledning och administration

6

Summa

100

Vid jämförelse med dagens fördelning är skillnaden störst för bränsle och oljor. Krankostnaden med hydraulslangar visar även mycket
högre andel av totalkostnaden jämfört med dagens skotare. Inlejda entreprenörer erhöll samma ersättning som maskinförvaltningen med
avdrag för maskinförvaltningens kostnad för
administration.
Lärdomar
Iggesunds Bruks helhjärtade satsning på sortimentsmetoden var sannolikt en stark förklaring
till att metoden blev dominerande inom svenskt
skogsbruk. Iggesunds driftsresultat visade att
sortimentsmetoden var överlägsen helstams-och
trädstamsmetoderna. Den snabba mekaniseringen på 1960-talet gav oss åtskilliga lärdomar
inför framtiden. Det som sannolikt gjorde Iggesunds satsning på sortimentsmetoden så pass
framgångsrik var att mekaniseringen kunde ske
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i etapper och utgå från beﬁntliga system, till exempel övergången från häst till skotare och från
huggare till införande av processorer. Erfarenheterna från Iggesunds Bruk visar på ytterligare
några faktorer som kan vara av vikt vid satsning
på nya avverkningsmetoder:
1. Funktionell organisation. De olika befattningshavarna specialiserades för speciﬁka
arbetsuppgifter och kunde därmed satsa energi och utbildning på just detta område.
2. Utbildning av arbetsledare och arbetare.
Nya arbetsmetoder och nya maskiner kräver
utbildning för att införandet ska bli effektivt. Försöksverksamhet bör dokumenteras
och följas upp noggrant.
3. Förebyggande underhåll. Genom uppföljningar och förebyggande underhåll minskar
behovet av reparationer och /eller haverier.
4. Prissättningssystem som gynnar vardagsra-

IGGESUNDS BRUK

”Flisan” med Brundells koniska hugg.

tionalisering. Många arbetssystem hämmas
av att ersättningar till anställda och maskiner inte tar hänsyn till verkliga fakta utan
istället bygger på ett gammalt prissättningssystem.
5. Skogsföretagen måste stå för riskkapital.
Utveckling av nya avverkningssystem kräver
att de satsande skogsföretagen är beredda
att stå för riskkapital. Varken tillverkare eller
forskare kan3 ha det som sin huvuduppgift

att satsa pengar på teknik-och produktutveckling. Dagens skogsentreprenörer har
inte heller den lönsamhet som krävs för att
kunna satsa på teknikutveckling.
6. Ständig strävan efter utveckling. När ett arbetssystem inte utvecklas eller förnyas så går
utvecklingen snarare bakåt. Det krävs mod
och visioner att satsa på nya metoder och att
inte binda sig vid dagens lösningar.
❑

Källmaterial
Forskningsstiftelsen SDA 1962 nr 4.
Skogsstatistisk årsbok 1963 -64
Skogsstatistisk årsbok 1965-66
Skogsstatistisk årsbok 1967 -68
Forskningstiftelsen Skogsarbeten
Redogörelser 1964 – 68.
Skogsmaskinernas historia, Timberjack
PA-rådets testprogram för blivande maskinförare 1968
Kursmaterial från Kratte Masugn, B Litborn
Tidskriften Jord och Skog 1965 -68.
Tidskriften RLF-tidningen 1966

Krönta Ankaret, Iggesunds Bruks
personaltidning 1963 – 68.
Fotomaterial från AB Iggesunds arkiv
Intervjuer:
v.d. Lars Bruun, VSA, Filipstad
Disponent Lars G. Sundblad
Jägmästare Jörgen Nordin
Verkmästare Ingvar Bäckström
Rektor Bertil Litborn, Kratte Masugn,
Skogsvårdstyrelsen.
Erik Forsgren, HIAB, Hudiksvall
William Pettersson, PA–rådet
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MORDET PÅ LAGGE MOSSE

Göran Söderström
Gick ut Skogis 1940 och anställdes i Domänverket. Var skogsdirektör i Västra Regionen 1960 till 1981. Han arbetade internationellt i Swedforest 1969 till 1986. Är aktiv i hembygdsrörelsen och
har bla fått Vänersborgs kulturpris.

Kronojägare mördad
Anders Mörk föddes i Tunhem 1800. Han var gift med Anna Lovisa Höglund född i
Borås 1801. De hade sju barn, fem döttrar och två söner födda mellan 1826 och 1844;
tre var ännu hemma. De bodde på kronojägarbostället Toltorp på Hunneberg. Mörk
ansågs allmänt som en driftig och hederlig karl. Rättegångsprotokoll ligger till grund
för berättelsen. Alla personer, avgörande händelser och faktorer, platser och tider är
verkliga. Endast en för fallet oväsentlig, sammanbindande handling är tillförd.

V

i skriver den 15 maj 1848. Kronojägaren
Anders Mörk har just avslutat kvällsmaten och torkar sig om munnen med baksidan
av handen. Han ber Anna Lovisa ställa i ordning
britsen i kammarn i bagarstugan, där han brukade sova några timmar när han skulle ut på sina
nattliga jaktbevakningar. Anna Lovisa var orolig:
- ”Ska du ut efter den där Sjoadrängen nu igen,
de kommer att sluta me e olycka. Du sa själv att
han var alldeles vettvillig när du försökte ta av
’an bössa förra gången”. – ”Du ska inte va orolig
Anna. En kronojägare har lagligt skydd”.
Anna Lovisa var inte lugnad. Även om ingen
kommit till skada under de tjugofem år Anders
varit kronojägare på Hunneberg, släppte inte
hennes oro. Hon var visserligen stolt över hans
nit och plikttrohet, men samtidigt fanns där en
känsla av att hans bryska sätt var en fara.
Vid tolvtiden var Anders färdig för avfärd. Han
hade sett över slaglåsbössan, fyllt på hagelpung,
tändhattshorn och kruthorn. Haglen stöpte han
själv, men tändhattar och krut var köpes. En ny-
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byggd riskoja ute på Lagge Mosse hade gjort honom misstänk-sam. Han tog Laggavägen för att
komma in på mossen norr ifrån där den öppna
spelplatsen låg. Vid Grålagg skällde en hund,
men det gjorde de jämt på de vargar som nattetid strök runt gårdarna.
Framme vid mosskanten slog han sig ner på
ett vindfälle. Det var ännu inte skjutljust och orrarna hade inte vaknat. På den lilla myrholmen
femtio meter ut fanns den ris-koja han upptäckt
några dagar tidigare. Med en öppning mot spelplatsen anade han dess ändamål. Tvärs över den
öppna mossen, en kilometer bort, låg torpet Sjoa
ett par hundra meter upp i den glesa slyskogen.
Där bodde drängen som Anna Lovisa varnat för
och bett honom vara på sin vakt mot. Drängen,
en brorson till torparen, var en otrevlig vildbasare och slarver, som Mörk ﬂera gånger tagit på
bar gärning med både tjuvjakt och virkesstöld.
Även om han kände en viss oro för repressalier,
slog han bort dem. Den drulen ansåg han sig
vara vuxen.

Illustration Anders Helin

MORDET PÅ LAGGE MOSSE
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Att han var vid Lagge Mosse, som låg utom
bevakningen, hans tjänstgöringsområde, var typiskt för Anders Mörk. Hans hat mot tjuvjägare
och virkestjuvar medförde ibland att han överskred sina befogenheter. Han måste därför ha
varit säker på att det var tjuvjakt på gång. Kanske
trodde han att det välkända orrspelet på mossen,
som utan tvivel hördes upp till Sjoa, skulle vara
ett oemotståndligt lockbete för drängen.
När Mörk funderade över andra misstänkta kojbyggare hade han ﬂera att välja på,
men innerst inne var han övertygad om att det
var drängen som varit framme. För att komma
osedd till kojan måste han passera intill där
Mörk väntade. Nu skäller hundarna vid Grålagg
igen. Mörk reser sig försiktigt och kryper ihop
bakom några granbuskar. I det svaga vårljuset
ser han en ﬁgur smyga fram. Mörk lägger sig
ner. Knappt femtio meter kvar, mannen stannar,
spanar och lyssnar, hukar och smyger ljudlöst ut
över mossen till kojholmen.
I sin plan hade Mörk tänkt överraska boven
redan vid mosskanten, men inför det skugglika,
ljudlösa uppträdandet, hade han kommit av sig.
Nu måste han själv ta sig ut till kojan. Han drar
sig inåt skogen och tillbaka, så att han inte skall
synas från koj-öppningen och smyger försiktigt
ut till strax bakom kojan. Han väntar. De första
orr-tupparna hörs gurgla borta från björkarna
i mosslaggen. Det brakar när de lättar ur trädkronorna. Ett tjugotal tuppar börjar spela på det
öppna mossﬂaket, ännu utom skjuthåll från kojan. Flera tuppar kommer till, snart är de inom
skotthåll. Vid första skottet rusar Mörk fram och
ropar: - Lägg ifrån dig bössan och kom ut. Han
står på helspänn. Ännu ett skott faller.
Hemma på bostället har Anna Lovisa fått
iväg de två äldre barnen till skolan i Flo, den
yngsta leker med några träklossar på köksgolvet. Hon är ifrån sig av oro. Är det Sjoadrängen
han är efter kan det sluta olyckligt. Ända sedan
han var dräng hos dem hade hon tyckt illa om
honom. Han var lat och uppstudsig och Mörks
heta humör och hårda bestraffningar hade bara
gjort saken värre. Han hade fått låna pengar en
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gång, men när Mörk drog av det på lönen hade
han svurit och klagat högljutt, vilket renderat
honom en rejäl örﬁl. Drängen hade fått ett raserianfall och skrikit att han skulle hämnas, att
Mörk borde ha stryk och att han skulle se hjärteblodet på honom. Efter det hade han fått sluta.
Ingrid i Lagga hade senare berättat att han sagt
att han skulle knäppa Mörk.
Han hade fått arbete hos sin farbror på Sjoa,
men fortsatt med både tjuvskytte och virkesstölder. Två gånger hade Mörk tagit bössan från honom och en gång hade han slagit omkull Mörk
och tagit tillbaka vapnet. Han hade också fått
böta för tjuvjakt på angivelse av Mörk. Anna Lovisa kunde heller inte glömma när drängen med
några kumpaner varit nere och festat på Munkestens gästgivaregård förra valborgsmässoafton. De hade kommit upp till Toltorp för att göra
upp, men där hade varit för mycket folk samlat
till fest. Efter skrän och hotelser hade de dragit
vidare. Anna Lovisas oro stod på fast grund.
Det närmar sig frukostdags vid sextiden, då
brukar Mörk komma hem när han varit ute på
nattbevakning. Anna Lovisa spanar oroligt ner åt
vägen. Nu borde Anders snart vara här. Det dröjer, hon vankar oroligt av och an. Vid middagstid
är hon säker på att det mest fruktansvärda hänt.
Hon måste få hjälp. Närmaste grannen är Nils
Larsson i Mossebo. Hon går Björdalskleven ner
till gården. Nils gör sig snabbt i ordning; han tar
med sig sina egna hundar och hämtar Mörks
för att försöka få upp någ-ra spår. Vid bostället
träffar de underjägaren Nils Björndal på Kvarnbacken, som kommit dit när Mörk inte kom till
planteringen ovanför Flokleven. Han ställer genast upp för att hjälpa till. Mörk hade sin vana
trogen inte berättat vart han skulle gå, var-för de
inskränker sökandet till bevakningen. De följer
vägarna i hopp att hundarna skall få upp något
spår. De går Postvägen åt båda hållen, Laggevägen mot Grålagg, Sjoavägen mot Sjoa och Jämnekullevägen mot Trohult. Det var från början
dömt att misslyckas, jakthundarna bara var intresserade av viltspår.
När Björndal insåg det meningslösa i sökandet
gick han till Bergagården och bad jäg-mästare
Smitt organisera ett personuppbåd. Carl Smitt
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var vikarie för förvaltaren Gustav Segerdahl,
som var tjänstledig för uppdrag i Finland. Segerdahl hade säkert ställt upp, men Smitt valde att
dagen efter sända skriftlig anmälan med post till
kro-nolänsman Rosell i Åse och Viste härad. Rosell var bortrest den 18:e, men återkom den 19:e.
Skogspersonalen var ju betydelsefulla personer,
varför han redan på mor-gonen sände budkavle
med mobilisering av ett större uppbåd.
På eftermiddagen sammanträffade Rosell
med Smitt och underjägarna Björndal, Hagelin
och Tutti. på Bergagården, där de planlade skallgången tillsammans. Rosell, den gamle underofﬁceren, och Smitt, ung oerfaren jägmästare, kom
på kant med varandra. Smitt ville begränsa sökandet till bevakningen, ”en kronojägare går inte
utanför sina gränser”, medan Rosell ville arbeta
förutsättningslöst. Man kompromissade med att
börja inom bevakningen.
På morgonen den 20:e började skallgången,
som pågick hela dagen och utsträcktes till allt
större områden, men Lagge Mosse lämnades
utanför. Sjoadrängen, som ingick i uppbådet,
lyckades förhindra att sökandet berörde mossen,
genom att påstå att Mörk aldrig gick dit, eftersom den låg utanför hans bevakning. Det var ju
inte heller populärt i uppbådet att plumsa genom den blöta mossen. Den 21.a var en söndag,
då hade uppbådet ledigt, men sökandet återupptogs på måndagen den 22.a.
Det sägs att det var först efter en skolﬂickas
iakttagelser som mossen genomsöktes. Trettonåriga Britta, dotter till Anders och Ingrid i
Lagga, var på hemväg från skolan, när hon såg
en ﬂock garpar [korpar] segla över mossen. När
hon kommit hem och berättat vad hon sett, stod
betydelsen klar för mor Ingrid. Halvspringande
gav hon sig iväg upp till Toltorp, där en fjärdingsman skötte sambandet. Denne sökte upp
uppbådet, som avbröt sökandet. Rosell och de
tre underjägarna skyndade till mossen, där korparna vägledde dem till riskojan och Mörks sargade kropp.
Under tiden stannade Ingrid hos Anna Lovisa, som satt apatisk på en pall i spishör-net i

väntan på den fruktansvärda bekräftelsen. Ingrid gjorde upp eld och malde ett bra mått av det
dyra kaffet. När det kokat färdigt hällde hon upp
i en stor mugg och fyllde på rejält ur en ﬂaska i
hörnskåpet. Anna Lovisa protesterade och sa att
sånt dricker hon aldrig, men Ingrid tvingade i
henne brygden. Ingrid hämtade Mörks gungstol
i kammaren och hjälpte Anna Lovisa över i den.
Efter en stund kom den första sömnen på ﬂera
dygn.
En första undersökning visade att Mörk var
skjuten genom huvudet, som dessutom var krossat av ett kolvslag. Det var Mörks eget vapen som
använts. Utanför kojan låg rester av en söderslagen bössa, delar till mekanismen, en laddstake
och en blodﬂäck-ad, spräckt kolv, medan pipan
och stocken var försvunna; att delarna hörde till
Mörks bössa kunde snart fastställas. Intill skottplatsen fanns blåfärgat papper till en förladdning
från ett avlossat skott. Inne i skjutkojan låg hans
jaktväska, käpp och handskar. Där fanns även
kruthornet och hagelpungen, som var tomma,
trots att Mörk, enligt vad Anna Lovisa berättat
vid förhör, alltid hade dem välfyllda när han gick
ut. Hon bekräftade även att han stöpte sina hagel
själv.
Läkaren J M Frykman obducerade den döde i
likboden vid Flo kyrka med ordnings-mannen
Nils Larsson och hemmansägaren Anders Jonsson som vittnen. Vid obduktionen noterades
skadorna på kroppen, bland annat krutstänk i
ansiktet från ett skott på nära håll och att huvudet därefter erhållit ett svårt slag.
Rosells fjärdingsmän hade genom gårdsbesök fått fram ytterligare graverande uppgif-ter
om drängen. Två dagar före mordet hade han
bjudit ut en tjäder på Nygård, som han sa att han
hittat, inte skjutit, och i en gård hade han berättat att han varit på Blacke mosse på Halleberg,
där han skjutit en orre, men också hittat en. Att
’hitta’ fåglar, färska nog för avsalu, torde vara
sällsyntare än att hitta nålen i höstacken, kommenterade Rosell. Till övriga indicier stärkte
detta åklagarens bevisföring vid rättegången.
Uppbådets samfällda uppfattning om vem
som bragt Mörk om livet var genast klar. De
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kände till alla tidigare händelser: Att han vid
ﬂera tillfällen tagit Sjoadrängen på bar gärning
med både tjuvjakt och virkesstöld och anmält
honom till åtal med böter som följd. Att de hade
varit i handgemäng när Mörk försökte ta ifrån
honom bössan, stärkte bara uppfattningen om
drängens våldsamhet.
När Rosell förhörde deltagarna i uppbådet om
drängens uppträdande under skallgången kom
det fram att han varit märkligt pratsam. Han
hade påstått att Mörk inte blivit skjuten, utan att
det var en åverkare som huggit ihjäl honom. Vid
ett tillfälle hade han hävt ur sig att det var lika så
gott att slå ihjäl den fan, för om Mörk fått vittna skulle han fått sitta inne hela sin livstid. Han
hade även sagt att någon snart skulle slå ihjäl en
annan kronojägare också. Under en rast, hade
det spekulerats över vad som kunde ha hänt;
både olyckshändelse, självmord och mord kom
upp. När mord nämndes säger drängen plötsligt:
–”Dom får säga vad dom vill, men jag tar aldrig
på mig mordet”. Han hade också sagt vid ett annat tillfälle: –”Hittar dom Mörk behövs en likkista”. Underjägare Johan Hagelin berättade, att
sedan Mörk hittats, hade drängen frågat honom
om man kunde mista livet för gärningen. Utan
att han direkt erkänt att han mördat Mörk, ansåg Hagelin att han "öfver denna gerning varit i
en qvalfull vånda".
Med bevisen vid brottsplatsen, förhören med
deltagare i uppbådet och andra bergs-bor, som
alla berättade om de spända relationerna mellan
Mörk och drängen och om dennes högljudda
hotelser, fann Rosell att allt pekade på drängen.
Även hans egen erfarenhet av dennes uppträdande med försöken att undvika Lagge Mosse,
gjorde honom mer och mer övertygad om vem
som var gärningsmannen. Efter det han in-för
häradshövdingen redogjort för bevisningen i fallet, beslutade denne om häktning på sannolika
skäl för mord på Anders Mörk.
I rättegångsprotokollet beskrivs drängen
som: "liten till växten, av medelmåttig kroppsbyggnad med ljust hår och blå ögon. Uti hans
blick låg en viss skygghet, men i övrigt kunde
icke den ringaste sinnesrörelse förmärkas hos

honom, utan hans ansiktsdrag uttryckte känslolöshet och likgiltighet". Han var klädd i svart
halskläde, randiga sommarbyxor, dubbelslagväst
av bommuls-tyg i grönt och rött, korttröja av
brungrå vadmal och stövlar. Han var tjugonio år
och känd som en "djerf skogsåverkare och krypskytt som olovligen bedrev tjuvskytte och virkesstölder på bergen”.
Vid rättegången hopades indicierna mot den
åtalade. Han beslogs gång på gång med tvetalan.
En piga, som, enligt domstolen, ”av lättsinne tillfälligt bodde hos honom i kammaren på Sjoa”,
berättade, att han sagt att han skulle ut och jaga
nästa morgon. Hon hade väckt honom, varefter
han klädde sig, tog bössa och jakttyg och gick
ut. Drängen påstod först att han aldrig varit ute
mordnatten, men efter pigans vittnesmål erkände han att han gått ut, men att det regnade och
blåste så all jakt var omöjlig. Han hade därför
gått in och lagt sig igen efter en kvart.
Pigan sa att hon somnat om och inte visste när han kommit tillbaka, men farbroderns
samboende kvinna var vaken och uppe och såg
när han kom. Han hade varit våt av mossjord om
benen, men torr upptill. Att det skulle ha regnat och blåst var fel, sa både hon och ﬂera andra.
Drängen ändrade då sin berättelse; han hade
kanske gått en bit uppåt berget, men åt motsatt
sida som mossen låg. När domaren påpekade att
han knappast kunde blivit våt om benen på ett
berg, ändrade han sig igen till att han nog gått in
bland några våta buskar också. Att det skulle vara
orrspel på Lagge Mosse kände han absolut inte
till och någon skjutkoja hade han inte byggt.
Drängen erkände att han köpt sina hagel i
järnaffären i Vänersborg men hade ingen förklaring till att det fanns hagel, av den typ och storlek
som Mörk stöpte, i en ﬁcka på den väst han använt morddagen. Inte heller kunde han förklara
varför förladd-ningen till det dödande skottet
var av samma papperstyp som han brukade använda. Vad som än kom fram nekade han till att
ha haft något med mordet att göra.
Vittnena pekade alla ut drängen som den
skyldige. Pigan och matmodern på Sjoa bekräftade sina tidigare berättelser. Änkan Johanna Jo159
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hansdotter i Löne hade varit på besök på Sjoa
på morgonen när drängen kommit hem. Hon
berättade att han ”varit hemsk till utseendet och
förrått förvirring och oro”. Johan Lindqvist hade
hört skott lossas från det håll mossen låg mellan
ett och två på morgonen den 16 maj.
Även den ’okände’ kom in i berättelsen med
drängens och hans farbrors vittnesmål. Vid åttatiden på kvällen den 15 maj gick de hem från
arbetet med att bygga kronohägnader, när de såg
en man med bössa framför sig på stigen. När han
upptäckte dem försvann han, men när de passerade en rishög hörde de hur någon gömde sig i
den. De såg inte närmare efter, men antog att det
måste ha varit mördaren.
En man, som suttit i häktet tillsammans
med drängen, berättade att denne erkänt mordet och sagt att han stuckit ner Mörks gevär i
mossen. Om han blev dömd skulle han avslöja
en medbrottsling. Då vittnet var alltför berusat
fäste rätten ingen större vikt vid vittnesmålet.
I bygden var drängen dömd. Vittnena som berättade om hans relationer till Mörk och hur han
uppträtt, hade redan uppfattningen klar att han
var skyldig; många sa det direkt ut att drängen
var den skyldige. Det gick så långt att domaren
avbröt rätte-gången och beordrade såväl vittnen
som den åtalade att hos sin själasörjare skaffa intyg på kunskap om betydelsen av vittnesed och
om straffpåföljd för mened.
Kyrkoherdens intyg för drängen förbättrade
inte domarens krav på att höja rätte-gångens
kvalité. Intyget slutade med en märklig passus:
"Om hans förda levnadssätt känner jag föga,
men att allmänna röster uttalat det han ensamt
skäligen misstänkt hava begått det rysliga lönnmordet å kronojägaren Mörk, hava även kommit till mina öron".
Så kom Häradsrättens dom. Den lyder i
sammandrag: "Men alldenstund den anklagade,
oaktat vad emot honom förekommit, fräckt förnekat att hava varit Mörks ba-neman; prövar
Häradsrätten rättvist att lämna det emot honom
anställda åtal till framtiden, då det kan uppenbart varda. Varder detta utslag dock underställt
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Göta Hovrätts närmare prövning. Den häktade
kommer att avvakta i Länsfängelset, dit han nu
återförpassas". Dessutom tog häradsrätten ett
märkligt beslut: Obduktions-kostnaden, 17 Rd
Bco, skulle gottgöras av Mörks tillgångar.
I sin dom skriver Göta Hovrätt: ”Enär de mot
den åtalade, under rannsakningen före-komne
omständigheter, ehuru särdeles bindande, likväl
icke utgöra mer än halvt bevis därom att han
avlossat det skott varav Mörk ljutit döden, ty
då den åtalade där-till enständigt nekat, prövar
Kongl Hovrätten rättvist fastställa utslaget så,
att denne förklaras icke kunna åt saken fällas".
Betalningen av obduktionskostnaden ändrades
till att ersättning skulle utgå av allmänna medel.
Målet återförvisades till häradsrät-ten,
[Begreppet "halvt bevis" medförde enligt uppgift att en person inte skulle avrättas; vid "fullt
bevis" var domen för mord avrättning.]
Några slutord: Från häradsrätten har några
ytterligare rättshandlingar inte återfunnits. Vi
vet alltså inte vad det "halva beviset" medförde.
Av kyrkoboken framgår dock att drängen förpassades till Långholmen, varifrån han släpptes
1852. Han ﬂyttade tillbaka till bygden, gifte sig
två gånger med änkor och dog 1902.
Vi har ofta den uppfattningen att rättsväsendet
förr var mycket hårdare i nyporna än i dag. Nu
upprörs vi av att anklagade släpps i brist på bevis
och att mördare går fria om de skyller på varandra. Skulle mordet på Lagge Mosse skildrats
i media i dag, hade drängen, med den massiva
uppfattningen i bygden att han var mördaren,
säker-ligen varit dömd i förväg. Kyrkoherden i
Flo hade fått löpa gatlopp för sitt olyckliga yttrande, att allmänna röster uttalat att drängen var
mördaren.
Allt eftersom jag läste rättegångsprotokollen
växte förvissningen att drängen var den skyldige. Så kom den delvis friande domen. Domaren
och nämndemännen i Ås och Viste häradsrätt
var inte lika övertygade. De gav prov på svenskt
rättsväsendes gyllne regel: Hellre fria än fälla.
Rätt eller fel, de gamla bondedomstolarna hade
hög moral.
❏
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Att behärska snön och
isen i virkesdrivningarna
– 1950-talets utmaning för den
begynnande mekaniseringen i Norrland
Mekaniseringen av virkestransporterna tog fart under 1950-talet. Det var storskogsbruket i Norrland som främst drev utvecklingen. Upp till milslånga vinterbasvägar
samt virkesavlägg på älv- och sjöis var logistiska förutsättningar för den då dominerande drivningstekniken. Andra branscher hade redan kommit långt i sin mekanisering t ex jordbruket, krigsindustrin samt bygg- och anläggningsbranschen. Det föll sig
naturligt att pröva och modiﬁera deras massproducerade transportteknik. Men kung
Bore var en svår motståndare som måste såväl besegras som göras till en vän. Hur det
gick till skildras här i korthet.

V

id 50-talets inledning dominerade följande
drivningsteknik norr om Limes Norrlandi-

cus1
– huggning med enkla handredskap – yxa,
timmersvans/bågsåg, barkspade
– lunning och basvägskörning med häst till
ﬂottled, avlastning av virket på isen
– Flottning av virket till virkesskiljena vid älvmynningarna
Drivningarna skedde i huvudsak vintertid, på
tillfälliga vägar, eftersom det krävdes snöföre och
kyla för transporterna. Lastbärare var ju kälkar
av olika slag. Vinterbasvägarnas längd låg i genomsnitt kring 2-3 km och kunde vara upp till
en mil. I de ﬂesta fall drogs vintervägen till del
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över myrmark som ju hade den fördelen att man
slapp markarbeten för att få en jämn vägbana.
Huggningsarbetet var mycket tungt och arbetstyngden ökade med ökande snödjup. Tyngst av
allt var hopdragningen av virket – kallad brossling - för att underlätta pålastningsarbetet för
hästköraren. Även körningsarbetet på avverkningstrakten var mycket tungt. Hästköraren tog
sig fram till virket och körde själv upp sina körstråk/stickvägar. Basvägarna för hästkörningen
plogades i regel. Spårisning var en teknik som
lokalt användes för att öka lasstorleken.
Traktorer och lastbilar hade börjat användas i
skogsbruket redan före andra världskriget, men
i liten omfattning. Under 1950-talet tog den ut-
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vecklingen fart. Men först några fakta om snöoch isförhållandena norr om Limes Norrlandicus.
Snöförhållandena
Snön var alltså en förutsättning för drivningsarbetet. Men blev det för mycket av den varan ﬁck
man problem. Huggare, körare och hästar tog
sig fram och kunde arbeta även i meterdjup snö,
även om arbetet naturligtvis blev tyngre, mer
tidskrävande och kostsamt. De traktorer som
prövades för virkesdrivning under 1950-talet
hade däremot påtagliga problem när snödjupet
översteg 60-70 cm.
Ett inslag i F&U-arbetet på 50-talet var att få
bra data om snödjupets variation och geograﬁska fördelning. SMHI:s kartor och tabeller var vid
den tiden bristfälliga, sett ur skogsbrukets synvinkel. Snödjupskartorna baserades på mätningarna från SMHI:s mätstationer som i huvudsak
låg i älvdalarna. Men virkesdrivningarna startade ju mestadels i höjdlägenas skogar mellan
älvarna. Till vår hjälp fanns snödjupsdata som
insamlats i en tids- och förtjänststatistik från
50-70 drivningstrakter per år under perioden
1943/44 – 57/58. Genom samkörning av dessa
data med SMHI:s observationer kunde betydligt
mera verklighetstrogna snökartor konstrueras
(ref. 1). Dessutom togs frekvensfördelningar över
snödjupet fram för att få grepp om sannolikheten för olika kritiska tillstånd. Det gav underlag
för dimensionering och utformning av tekniken.
Från dessa observationer, som alla ligger inom
den klimatiska 30-årsperioden 1931-60, ges här
några exempel på snödjupsförhållanden.
Genomsnittet för snödjupets årliga maximum
(se karta) var över 90 cm för de fjällnära skogarna i hela Norrland och för höjdlägen (t ex
Stöttingfjället) i norra och mellersta Norrland.
Högstvärdena för maximidjupena var över 140
cm inom nämnda områden. I Västerbottens
fjällnära skogsområden översteg högstvärdena
180 cm.
Ett par exempel på varaktigheten av olika snödjup:
– Medelantalet dagar med snödjup överstigande 70 cm var minst 60 dagar i de fjällnära

Isolinjer för det genomsnittliga årliga maxi–
misnödjupet 1931/32-1958/59.

skogarna och höjdlägena i norra och mellersta Norrland samt minst trettio dagar i många
höjdlägen i södra Norrland, Dalarna och norra
Värmland.
– Medelantalet dagar med snödjup överstigande 50 cm var minst 80 dagar i stora delar av
norra och mellersta Norrland samt minst 60 da163
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”Krigsvesslan”, byggd för landstigningsoperationer, var ett uppskattat
överskottsmaterial från andra världskriget.

gar i stora delar av området söder därom.
Från observationerna av snöns konsistens på
tids- och förtjänststatistikens drivningstrakter
kan noteras att ”lös, torr snö” var den helt dominerande klassiﬁceringen inom hela området
norr om Limes Norrlandicus ända fram t o m
februari månad.
Ofrusna myrar under ett isolerande snötäcke
var ofta en kritisk faktor när man skulle preparera en vinterbasväg.
Isförhållandena
De naturliga isförhållandena undersöktes
(ref. 2) med hjälp av material från SMHI.
Isläggningen på norrländska sjöar och älvar
skedde typiskt kring månadsskiftet oktober-november. Den första isen är normalt kärnis. Ganska snart efter isläggningen börjar ett snötäcke
bygga upp sig på isen, vilket gör att istillväxten
stannar upp. När snötäcket blivit tillräckligt
tjockt – ofta kring nyår - börjar vatten tränga
upp och dränka snötäcket – det bildas stöp. Den
dränkta snön fryser till uppifrån, helt eller delvis,
och bildar vitaktig stöpis. Ofta upprepas denna
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procedur en eller ﬂera gånger, med lagerbildning som vanlig följd. Så småningom fryser i
regel hela stöpskiktet igenom och sker det en ytterligare tillväxt av kärnisen. Den naturliga isens
tjocklek kulminerar normalt i mars med typiska
dåtida värden på 55-70 cm.
För naturligt bildade isar i Norrland låg varaktigheten för en istjocklek överstigande 50 cm
genomsnittligt i intervallet 1-2½ månad.
Mekanisering med möjligheter
och problem
Som frekvent använt överskottsmaterial från
andra världskriget fanns ”Amﬁbien”, även kallad
”Snövesslan” eller ”Krigsvesslan”. Den var byggd
i USA för att förﬂytta soldater från fartyget in
till stranden, köra in en bit på land och släppa
av soldaterna. Den var bandgående, drevs av en
bilmotor och vägde kring två ton. Krigsvesslan
visade sig ha förvånansvärt god framkomlighet
i snö och var snabb. Många skogsföretag kom
att använda den för att under försäsongen packa
till snön på basvägar och avlägg så att de tjälade
snabbare. Den användes också för transport av
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personal och lätt material. Den höll däremot inte
för virkestransport, även om den användes till
det på någon enstaka drivning.
Som ersättning för hästen i terräng- och basvägstransport prövades i början på 50-talet såväl jordbrukstraktorer som bandtraktorer från
bygg- och anläggningsbranschen (”entreprenadmaskiner”). Halvbandet, som debuterade under
50-talets första år, gjorde jordbrukstraktorn till
vinnare, i första hand på basvägarna. I orörd snö
klarade den emellertid inte snödjup överstigande
50-60 cm och var till en början inte konkurrenskraftig i terrängtransporten i snörika områden.
Här identiﬁerades ett utvecklingsbehov.
Genom fordonsutveckling och effektivare
lastningsteknik – först linkranar och sedan griplastare– kom lastbilen att i stigande omfattning
ta över basvägstransport från hästen och att ersätta biﬂottleder.
Traktorerna och lastbilarna kom till älvarnas
virkesavlägg med allt större lass. Därmed ökade
kraven på isarnas tjocklek för att klara de ökande
lastvikterna. Naturens eget sätt att bygga upp erforderlig istjocklek var alldeles för långsamt. Så
uppstod ett behov av metoder att bygga upp erforderlig istjocklek snabbare.
Samarbete skogsbruket
– maskintillverkare – armén
Många maskintillverkare såg spännande utmaningar i denna strävan att utveckla maskinell
drivningsteknik som klarade svåra vinterförhållanden. Under 50-talet var bl a ÖSA i Alfta,
Sandbergs Mekaniska Verkstad i Stensele, Bolinder Munktell (BM) i Eskilstuna, AB Farming
i Nyköping (Fergusontraktorer) och Huldtins i
Malå särskilt engagerade i vinterproblemen.
Inom skogsbruket började Domänverket och
de stora skogsbolagen att experimentera med
teknik- och metodförbättringar, ofta i samarbete med någon tillverkare. Vid storskogsbrukets
gemensamma F&U-organisation Föreningen
Skogsarbetens och Kungl.Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning – SDA2 – gjordes omfattande studier av fordons framkomlighet i snö
och av snöpackade vägars preparering och körbarhet. SDA:s försöksstation i Lycksele var basen

för försöksverksamheten.
Vid Statens Skogsforskningsinstitut engagerade institutionen för arbetslära sig i problemområdet kring uppbyggnaden av bäriga isar och
preparering av virkesavlägg på is.
I allt detta hade också den svenska armén stort
intresse och ett antal militära aktörer samverkade med de skogsbruksanknutna. Armétygförvaltningens fordonsbyrå, Försvarets forskningsanstalt (FOA), Arméns fältarbetsskola och Ing 3
(Boden) deltog i F&U-arbetet.
Ytterligare en viktig aktör i nätverket var
SMHI. Såväl meteorologer som hydrologer anlitades som kunskapsgivare.
Fordonsutveckling
Utgångsläget för fordonsutvecklingen i drivningsarbetet var
– den snödugliga och snabba krigsvesslan,
som var för klen för virkesdrivning
– den snabba jordbruks(hjul)traktorn med
halvband, som med enkla tillbyggnader blev en
hygglig virkestransportör, men som inte klarade
stora snödjup
– den robusta, ”stela” bandtraktorn för byggoch anläggningsarbete, som kunde dra stora lass
på en basväg men var långsam och otymplig i
terrängen och hade begränsad framkomlighet i
djup snö
Bland teknikforskare, maskintillverkare och
skogstjänstemän närdes drömmen om en robust
och snabb snövessla som skulle klara allt på en
vinterdrivningstrakt, även stora snödjup och
ofrusna myrar, och som helst kunde användas
på barmark också.

Drömmen om den hållbara Snövesslan
– som allroundmaskin i skogen
På SDA:s försöksstation i Lycksele försökte man
förverkliga drömmen. För att få en rimlig tillverkningskostnad skulle fordonet helst utvecklas med utgångspunkt från en massproducerad
jordbrukshjultraktor eller bandtraktor. Man bestämde sig för att utgå från jordbrukstraktorn.
Något annat än ett enkropps bandfordon fanns
inte med i visionen. Samarbete skedde med Armén som var intresserad av att hitta en ersättare
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”Uppvattningsaggregat” i arbete på isen (ur
Skogssällskapet, ”Årsringar”, Ottar Hård)

för den amerikanska krigsvesslan som slutade
säljas i mitten på 50-talet. Till SDA:s årliga vinterprovningar kom också en mängd andra försöksmaskiner, även från utlandet.
De fordon man byggde och prövade låg i huvudsak i viktintervallet 1-4 ton. Krigsvesslan
vägde kring 2 ton. Det experimenterades 195356 med styrsystem, banddrivningssystem, bandutformning och slirskydd, standardkomponenter och specialkomponenter etc. Fick man till ett
fordon som ﬂöt ovanpå snön var det för vekt för
virkestransport. Byggde man det mera robust
sjönk det ned för mycket i snön och blev omanövrerbart i djup lös snö. Det blev ett Moment
22 som man inte tog sig ur. Projektet lades ned
och SDA koncentrerade sig på att varje vinter
dra samman och utvärdera den frontteknik som
togs fram av maskintillverkarna (ref. 3).
Maskintillverkaren AB Nordverk i Skattkärr
lanserade redan 1952 en snögående traktor som
alternativ till krigsvesslan. Den ﬁck emellertid
ingen större användning i virkestransport – alltså ingen allroundmaskin - men blev istället en
populär maskin i fjällvärldens skidanläggningar.
Domänverket i Umeåregionen tog fram en tänkt
allroundmaskin, kallad ”Skvadern”, med utgångspunkt från entreprenadmaskinen Cletrac
OC 3. Den fungerade hyggligt men blev föga
spridd och ganska kortlivad.

Slutprodukter i fordonsutvecklingen
Ur denna inledningsvis frustrerande försöks166

verksamhet som pågick 1954-63 växte det fram
lösningar. Ett tidigt (1957) framsteg blev ÖSA/
BM:s ”Bamsen” – en mjukgående helbandad
traktor byggd på chassit hos en jordbrukstraktor.
Den blev en robust åretruntmaskin med hygglig
framkomlighet i snö – bättre än halvbandtraktorns, men långt från krigsvesslans.
Man fastställde så småningom att det generellt behövdes två fordonsenheter, med svans-,
ram- eller midjestyrning och drift runt om för
att få riktigt bra framkomlighet3. Det blev sedan
två skilda utvecklingsspår – en modell Light som
armén tog hand om och en modell tyngre för
virkestransport, som skogsbruket drev. Drömmen om den kompletta allroundmaskinen ﬁck
överges.
Skogsbrukets utvecklingsspår ledde via halvband- och helbandtraktorn med svansstyrning
mellan först dragfordon och kälke, sedan dragfordon och boggihjulkärra, till ”trekvartsbandaren” med driven boggihjulkärra och midjestyrning. Boggiehjulen kunde förses med band/
slirskydd. Därmed ﬁck skogsbruket i Norrland
i början av 60-talet en – i huvudsak bandburen
- skotare, med nöjaktig allroundfunktion och
med praktiskt acceptabel framkomlighet i snö,
som en form av slutprodukt från tio års utvecklingsarbete4. Ekipaget bar hela virkeslasset. Därmed försvann kälken.
Arméns utvecklingsspår, i samarbete med
Bolinder Munktell som också kom att svara för
tillverkningen, ledde till den tvåkroppade Bandvagn 202 med midjestyrning. Det blev en lyckad
ersättare för den gamla krigsvesslan och nådde
stor framgång på marknaden, bl a inom FN:s
globala verksamhetsfält. Konstruktionen stod
sig i 20 år innan den uppgraderades. Bandvagn
202 ﬁck också viss användning i skogsbruket.
Köra ovanpå i stället för att ploga
– snöpackade vägar
Den gängse tekniken för att preparera och
underhålla basvägarna var att packa (”trampa”)
den första snön så att marken/myren tjälade och
sladda den så man ﬁck ett jämnt underlag. Sedan
plogade man vägen under resten av säsongen. En
stor nackdel med tekniken var att plogvallarna
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SMV ”Myran” med kraftuttagsdriven vält och ”svansstyrning” (ur SDA:s fotoarkiv)

fångade upp drevsnön. Det kunde hända att en
väg som gick långa sträckor över stora myrar var
ofarbar i en-två veckor p g a i hållande snödrev.
Att successivt packa snön och enbart sladda den
som underhåll i stället för att ploga blev ett alternativ. Vägbanan kom då upp i nivå med den
omgivande snön och vägen blev föga känslig för
drev. Dessutom hade den packade vägkroppen i
regel ca två veckors längre livslängd när vårsolen
smälte snön. En nackdel var att vägbanan inte
var lika hård och lättkörd (för kälkmedarna)
som i plogningsvarianten och inte heller lika bärig för tyngre hjulburen traﬁk.
Tekniken att ”köra ovanpå” i stället för att ploga hade prövats och utvecklats vid Nordmalings
Ångsågs AB vid basvägskörning med tunga
bandtraktorer redan under slutet av 1930-talet
(ref 4). När traktorerna under 1950-talet i stor
omfattning började ta över basvägskörningen
från hästarna spred sig tekniken.
Den ursprungliga snöpackningsmetoden var
”bottenpackning” d v s att köra till snön i basvä-

gen från vinterns början. Men det innebar också
att man måste dit med ett bandfordon upprepade tillfällen. Och eftersom man packade ”band
vid band” tills hela vägbredden var packad innebar det ett antal vändor per tillfälle.
För att rationalisera prepareringen av en snöpackad väg5 sökte man ett packningsredskap
som klarade hela vägbredden på en vända. Ofta
var det också så att drivningen inte kom igång
förrän efter trettonhelgen. Då kunde snödjupet
ha nått långt över en halvmeter Därför skulle
tekniken helst klara att bearbeta ett uppvuxet
snötäcke och snabbt få snökroppen tillräckligt
bärig för traktorer med fulla lass och om möjligt
även för lastbilar (ref 5).
Grundläggande försök vintern 1954-55 vid
SDA:s försöksstation i Lycksele visade att bärigheten i den bearbetade snön blev högre om
man rörde om snön och blandade den ﬁnkorniga snön i ytan med den grovkorniga i botten.
Piskning av snön bidrog också till högre bärighet
Genom praktisk erfarenhet visste man också att
167

MEKANISERINGEN I NORRLAND

ÖSA/BM:s ”Bamsen” användes i regel för kombinerad terräng- och basvägskörning
(”direktkörning”). Ur ”En smedjas förvandling - ÖSAs historia” av Martin Östberg

enbart tillkörning/packning av ett djupt snötäcke
med ett bandfordon typ Krigsvesslan i regel gav
en vägproﬁl med relativt hård yta och en lösare
botten (av obearbetad rinnsnö). Det innebar en
risk för genombrott och fastkörning för det virkestransporterande fordonet.
Maskintillverkare, skogstjänstemän och forskare tog fram diverse redskap och metoder. Där
fanns välten av gummidäck, den öppna välten
med räls som rörde om i snön och kunde förses
med en s k packplåt, ”Snövispen” som piskade
snön med roterande kättingar och packade till
den med en packplåt, samt vibratorn.
Vibratorn kom aldrig till någon betydande
praktisk användning som snöpackningsredskap
i skogen. Det tillskott i packningsgrad som vibrationerna gav var otillräckligt för att motivera
anskaffningen av ett dyrt redskap. Snövispen ﬁck
heller inte någon spridning av betydelse. Huvudorsaken var att beﬁntliga dragfordon hade för låg
motorstyrka. Snövispen lanserades med Bamsen
som dragfordon, med en motorstyrka på 30 hk.
När snödjupet översteg 60–70 cm hade Bamsen
fullt schå med att ta sig fram med den bogserade
packningsapparaten och rotationskraften för
kättingarna blev låg. Att denna princip för snö168

stabilisering dock var riktig bekräftades av att
den tillämpades på USA:s militärbaser på Grönland där man packade ﬂygfält med sådan teknik.
Men då hade man också mångdubbelt större och
motorstarkare fordon som satte ordentlig snurr
på de roterande bearbetningsorganen.
Det blev de enkla redskapen av typ rälsvält och
gummidäckvält som ﬁck praktisk användning av
betydelse i de norrländska vinterdrivningarna.
Men deras användning begränsades starkt av
dragfordonens bristande framkomlighet i djup
snö. Då kom Sandbergs i Stensele (i samarbete
med C-E Malmberg, SDA) med en radikal lösning på framkomlighetsproblemet vid snöpackning – en öppen vält, driven via kraftuttaget och
med s k svanstyrning. Välten gick med något högre periferihastighet än banden och drev därför
på SMV:s dragfordon ”Myran” som vägde bara
ca ett ton. Svansstyrningen bestod av två hydraulkolvar + stållinor som var fästade vid dragstången till välten och möjliggjorde vridning av
dragfordonet i förhållande till vältenheten. Därmed tog man sig fram i minst meterdjup snö.
Denna geniala teknik vidgade användningen
av snöpackningstekniken. Nu blev det t o m
möjligt att packa stickvägarna på huggnings-

MEKANISERINGEN I NORRLAND

Hjultraktor på snöpackad basväg. Domänverket, Särna revir.

trakten6, med lönsamhet och arbetsunderlättnad för huggare och hästkörare. Tekniken kom
att tillämpas på ﬂera skogsförvaltningar i norra
Norrland under några år. Sedan kom framkomligheten på de virkeskörande traktorekipagen –
genom bl a svans- eller midjestyrning – att förbättras så pass mycket att dessa kunde användas
till att preparera stickvägarna i direkt anslutning
till utdrivningen av virket.
Generellt ﬁck snöpackade vägar relativt omfattande användning i hela Norrland, med kulmination under 60-talets första år, och då främst
vid traktorkörning7. Stor lokal variation förekom i tekniken för preparering och underhåll av
snövägarna. En som nådde långt var Domänverkets förvaltare i Särna som kunde visa upp rejäla
lass efter en hjultraktor på en snöpackad väg. För
häst- och bilbasvägarna var bottenplogning fortfarande den helt dominerande tekniken.
Bilvägnätets utbyggnad, i kombination med
den radikalt höjda framkomligheten hos de
skotare och lunnare som lanserades kring mitten av 60-talet, minskade användningen av snöpackningstekniken kraftigt. En viss renässans
ﬁck tekniken i slutet av 70-talet när man började
packa upparbetningsstråk i delmekaniserade

slutavverkningar. Packningen skedde med gummidäckvältar. Fällare-läggare lade träden på de
packade stråken där huggare sedan arbetade upp
träden med motorsågar. Tekniken var lönsam en
period före helmekaniseringen och användes
även för att ge huggare med reducerad arbetsförmåga arbetsbetingelser som de klarade av.
Virkesavlägg och vägar på is
Kraven på istjocklek
En stor andel av det virke som skulle ﬂottas kördes ut på älvens is och lades på underlag för att
mätas (”tummas”) och för att torka på vårvintern innan isarna gick. Det virket ﬁck inte svallas ned av uppträngande vatten. Därför krävdes
normalt minst 40 cm istjocklek innan man ﬁck
börja använda ett isavlägg för sådant virke. Den
istjockleken räckte även mer än väl till för de
allra tyngsta hästdragna virkeslassen. Allt tyngre
traktorer och lastbilar kom att ersätta hästen. För
den tidens traktorer och laststorlekar behövdes
45-50 tjock is och för lastbilarna8 minst 60 cm.
Till de ökade krav på istjocklek som mekaniseringen medförde kom kravet på ökad åretruntverksamhet i skogen. Det medförde att man ville
ut på isarna så fort som möjligt. Till bilden av
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Uppvattningsaggregat i transportkälke med
handborrå och bränsletank

isarnas utnyttjande hör också att en del vinterbasvägar gick över frusna småsjöar.
Teknik för att påskynda istillväxten
När virkeslassen blev allt tyngre och kraven på
drivningssäsongens längd ökade blev isavläggen en ﬂaskhals. Naturens sätt att bygga upp den
istjocklek man krävde för transport och avläggning av virke var alldeles för långsam och dessutom högst osäker. Olika tekniker för att snabba
upp istillväxten kom att prövas och utvecklas
under 1950-talet (ref.2).
Den allra enklaste tekniken var att skynda på
den första stöpbildningen. När snölasten på det
relativt tunna första istäcket överstigit isens bärförmåga – t ex 40 cm snö på 10 cm is – borrade
man ett antal hål i isen. Som komplement kunde
man sedan packa snön med något lätt bandfordon eller – om isen inte bar ett fordon – med
snöskor. Då bidrog man till att stöpvattnet nådde
snöns yta och tillfrysningen kom igång fortare.
Det snabbaste och mest pålitliga sättet att
bygga upp isen var att snarast efter det isen blivit säkert bärig för en människa (minst 5, helst
10 cm) och innan snötäcket hunnit bli för tjockt
(högst 10-15 cm) pumpa upp vatten på isen.
Detta skedde med särskilda s k uppvattningsaggregat. Den dominerande tekniken i vårt land
blev relativt lätta, handburna aggregat. Håltagningen skedde med handborrar av den typ
ﬁskare använder. Det fanns också ett kombinationsaggegat med motordriven borr, monterat
på en spark.
När vattnet, med sitt eventuella innehåll av
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snö, sedan frusit till upprepade man uppvattningen till dess man byggt upp önskad tjocklek
på isen. Om det råkat komma för mycket snö på
isen mellan uppvattningstillfällena var det vanligt att man packade snön innan man satte igång
uppvattningen. Det kunde då ske med en fordonsdragen gummidäckvält eller en packplåt.
Vid rätt väderlek kunde man på detta sätt bygga upp en 60 cm tjock is, bärbar för en lastbil, på
ett par-tre veckor under förvintern – att jämföra
med en osäker väntan på naturens ordning till
någon gång under hög- eller senvintern. Säsonglängden med bärig is kunde dubblas eller tredubblas. Tidsplaneringen av vinterdrivningarna
blev avsevärt säkrare.
Isavläggen var i regel färdigpreparerade senast
under januari månad. Vägsystemet på avlägget
hölls mestadels traﬁkerbart genom successiv tillkörning av nytillkommen snö. Plogning tillgreps
vid behov.
Uppvattningstekniken tillämpades även på
vinterbasvägarnas sjösträckor. När prepareringen var klar skedde underhållet med plogning eller snöpackning, beroende på den teknik
man tillämpade för väghållningen. Plogning var
gängse teknik för de allmänna isvägar som användes i Norrland.
❏
Slutord
Min slutsats av denna retrospektiva betraktelse
är att skogsbrukets tekniker och praktiker – i
samarbete med maskintillverkare, forskare och
andra aktörer – lyckades besegra kung Bore och
t o m göra honom till sin vän. Bore var en spännande vän, ofta pålitlig men ibland ytterst nyckfull, som man lärde sig hantera. Under 1950-talets senare hälft utvecklade man kunskap, teknik
och metoder som gjorde att vintervägarna och
isavläggen verkligen blev logistiskt funktionsdugliga, särskilt i de mekaniserade transportsystemen. Vinterdrivningstekniken i här beskrivna
former blev emellertid inte särskilt långlivad.
Bilvägnätets utbyggnad och nedläggningen av
ﬂottlederna gjorde att vinterbasvägar och isavlägg försvann. Skotningsteknikens utveckling
gjorde stora snödjup till ett lätthanterligt problem i terrängtransporterna.
❑
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REFERENSER
Här tas endast sammanfattande skrifter upp. I dessa ﬁnner man hänvisningar till andra källor.
1. Studier över klimatet i Norrland, Dalarna och
Värmland. Skogshögskolan. Studia Forestalia Suecica nr 19. (B.Ager 1964)
2. Preparering av virkesavlägg på is. Skogshögskolan. Studia Forestalia Suecica nr 1. (B. Ager 1963)
3. Olika fordons framkomlighet och användbarhet
i snö eller på därmed jämförliga undelag. Forskningsstiftelsen SDA. Meddelande nr 62 (C E Malmberg 1959)

4. Den snöpackade vägen III Fältförsök och praktisk
tillämpning. Föreningen Skogsarbetens och Kungl.
Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning (SDA).
Meddelande nr 56 (A. C:son Leijonhufvud 1955)
5. Om snöns egenskaper och snöstabilisering – en
sammanfattning av 1950-talets svenska försök.
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. Meddelande nr
3 (B. Ager 1965).

NOTER
1

Den topograﬁska, klimatiska och växtgeograﬁska
norrlandsgränsen omfattande Norrland, Dalarna
och större delen av Värmland.
2
SDA blev 1957 Forskningsstiftelsen SDA. År 1964
slogs SDA, Mellan- och sydsvenska skogsbruket
arbetsstudier (MSA) och Värmlands skogsarbetsstudier (VSA) samman och bildade Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, som så småningom utvidgades och blev Skogforsk.
3
Intressant är att ÖSA redan 1954 presenterade ett
fordon med dessa principlösningar. Det blev ”bäst
i test” vid SDA:s fordonsprov i snörika Stöttingfjället vintern 1955-56. Av någon anledning – som
förf. inte lyckats klarlägga - fullföljdes inte det utvecklingsspåret av ÖSA. Man satsade på den enkroppade Bamsen
4
Trekvartsbandaren ﬁck sedan snabbt konkurrens
av den allhjulsdrivna skotaren med stora hjul och
(givetvis) midjestyrning, men det är en annan historia.

för ”snöpackning”
6

Gallring var den dominerande avverkningsformen
under 50-talet.
7
Datainsamling från 134 drivningsobjekt som
kördes med traktor vintern 1959-60 visade bl a
följande: Traktoriseringen hade slagit igenom i
främst Västerbotten och Norrbotten. Kombinerad
terräng- och basvägstransport var dominerande
metod. Körsträckan var i medeltal 1,8 km och
maximalt 8 km. 79 % av dragfordonen var mjukgående helbandtraktorer (typ Bamsen och Fiat
CF 25), 18 % hade halvband och 3 % saknade
band. För pålastningen hade 84 % av ekipagen
olika varianter av linkran, 4 % griplastare och 12
% lastades för hand. Ca 80 % av traktorerna var
inlejda. (Ur Forskningsstiftelsen SDA, Redogörelse
nr 1, 1962).
8

Vid 1960-talets början låg totalvikten för traktorekipage kring 10-15 ton och för lastbilsekipage
kring 20-25 ton.

5

”Snöstabilisering” är den professionella termen
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MEDLEMSMATRIKEL FÖR
SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET
VERKSAMHETSÅRET 2008
H=Hedersmedlem.
s=Ständig medlem
sf=Ständig medlem Familjeavgift
fö= företagsanslutning
å=Årsbetalande medlem
åf=Årsbetalande medlem Familjeavgift
st= studerande
Hedersmedlemmar
Edlund Lasse
Ehrenberg Carin
Kardell Lars
Sjunnesson Sven

ÖSTERSUND
UPPSALA
UPPSALA
BROBY

H
H
H
H

Ständiga medlemmar
Abrahamssons Aug.Stiftelse
FLODA
Adelsköld Göran
UPPSALA s
Ager Bengt
VIKARBYN s
Ahlander Rune
JÖNKÖPING s
Ahlberg Mats
SKÖVDE s
Ahlberg Olle
SKARA s
Ahnlund Sten
ÅNGE s
Alstad Bengt
HÖRBY s
Ander Gunnar
MOCKFJÄRD s
Andersson Bengt
TÄLLBERG s
Andersson Dan
ÄLEKULLA s
Andersson Gunnar
UMEÅ s
Andersson Karl-Erik
ALINGSÅS s
Andersson Oscar
MORA s
Andersson Roland
GRÄSTORP s
Andrén Thorsten
DOMSJÖ s
Angelstam Per
RAMSBERG s
Arfwidson Johan
NYKVARN s
Arnell Anders
ÖRBYHUS s
Arnell Sven
RÄVLANDA s
Aronsson Aron
DJURSHOLM s
Axelsson Bo
UMEÅ s
Axelsson Mikael
ASKIM s
Bager Ernst
JÖNKÖPING s
Banck Hans
BORÅS s
Bark Åke
SMEDJEBACKEN s

Barremyr Göran
Bengtsson Göte
Bengtsson Hasse
Berghäll Sören
Bjernulf Johan
Björheden Rolf och Eva
Björklund Anders
Brun Elsa
Brånby Gabriel
Byfalk Roland
Byström Folke
Bååth Härje
Bäckström Per-Ove
Carlbom Mats
Carlestål Bo
Carlfors Bertil
Castensson Reinhold
Celander Thorsten
Celsing Dag
Charlesworth Erland
Danielson Peter
Dehlén Rune
Djurberg Bengt
Djurberg Rolf
Dåverhög Bengt
Edholm Gustav Adolf
Ek Bengt
Ekbladh Olle
Ekholm Ingvar
Eklund Jan
Ekstrand Anders
Elfving Dag
Elfving Per
Eliasson Per
Enander Gunnar
Englund Anders
Ericsson Mårten
Eriksson Ingemar
Eriksson Sven
Eriksson Sven-Erik
Erkén Tore

TORSBY
JÖNKÖPING
VÄXJÖ
JÖNKÖPING
RÄTTVIK
BY KYRKBY
FALUN
ALINGSÅS
BERGSJÖ
ÅBY
SVÄRDSJÖ
UMEÅ
UMEÅ
FALUN
STOCKHOLM
TRANÅS
LINKÖPING
UMEÅ
STOCKHOLM
GÄLLÖ
FILIPSTAD
ORSA
FALUN
ALINGSÅS
BENGTSFORS
BOLLNÄS
STOCKHOLM
SUNDSVALL
UPPSALA
STOCKHOLM
GLIMÅKRA
ÖSTERSUND
JÖNKÖPING
MALMÖ
VÄXJÖ
JÄRPEN
JÖNKÖPING
LULEÅ
LUND
DOMSJÖ
DOMSJÖ

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
a
s
s
s
s
s
s
s
s
s
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MEDLEMSMATRIKEL
Fahlström Owe
Falck Jan
Falk Sigurd
Felle Åke
Folkesson Börje
Fonden för Skogsvet.forsk
Forsén Fredrik
Forshed Nils
Forssell Göran
Forsström Margit
Fransson Bernt
Fransson Jan
Fredriksson Gustav
Fries Clas

NORRTÄLJE
UMEÅ
HEDEMORA
VÄXJÖ
TANDSBYN
UPPSALA
HUDIKSVALL
SKÖVDE
BANDHAGEN
VÄXJÖ
VÄXJÖ
HÖKERUM
BRÄKNE-HOBY
UMEÅ

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Gagge Carl-Magnus
Granath Olle
Granqvist Åke
Grapengiesser Johan
Gustafsson Arne
Gustavsson Jan
Gärdin-Wulf Agneta
Halvarson Tord
Hamilton Gustaf
Hamilton Henning
Hartzell Oscar
Hedberg Jonas
Hedéen Stig
Hedén Elis

GÄVLE
JÖNKÖPING
LUDVIKA
GRÄNNA
HABO
VÄXJÖ
DJURSHOLM
FALUN
RIMFORSA
DJURSHOLM
LJUNGSBRO
PERSTORP
EKSHÄRAD
FALUN

VI STÖDER
SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS
VERKSAMHET
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s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

MEDLEMSMATRIKEL
Hedin Arne
Hedström Bo S
Heglebäck Tage
Henriksson Lars
Holmberg Harald
Holmberg Walter
Holmer Martin
Hugosson Maria
Hulu Erik
Husberg Erik
Hyenstrand Åke
Håkansson Håkan
Häggbom Laine
Hägnestig Göran
Isacsson Gunnar
Isaksson Hans Göran
Jacobsson Ove
Jansson Lars-Erik
Johansson Arne
Johansson Arne
Johansson Arne H
Johansson Bengt
Johansson Bengt
Johansson Birger
Johansson ClaesGöran
Johansson Kicki
Johansson Rolf
Johansson Sten
Johansson Stig
Johansson Tord
Johnsen Torbjörn
Johnsson Lars Anders
Jonsell Mats
Jonsson Erik
Jonsson Lennart
Jämthagen Sidney
Kardell Anders
Kardell Örjan
Karlsson Bo
Karlsson Christer
Karlsson Jerker
Karlsson Liljas Stina
Karlsson Nils
Karlsson Sixten
Karlsson Staffan
Karlsson Åke
Kellerstam Hans

UPPSALA s
JÖNKÖPING s
ORRVIKEN s
MALUNG s
LYCKSELE s
LYCKSELE s
ÖRBYHUS s
STOCKHOLM s
SUNNE s
GÖTEBORG s
SKÖVDE s
LULEÅ s
HORTLAX s
KINNARUMMA s
KRISTIANSTAD s
ÖSTERSUND s
ÅSARNA s
HÄLLEFORS s
GÄVLE s
VIMMERBY s
VÄXJÖ s
ESKILSTUNA s
HYLTEBRUK s
VÄXJÖ s
VÄXJÖ s
FALUN s
HEDEMORA s
NORRKÖPING s
JÖNKÖPING s
HEDEMORA s
JÖNKÖPING s
ÄLMHULT s
UPPSALA s
VÄSTERVIK s
ARVIDSJAUR s
ÖSTERSUND s
FJÄRÅS s
VATTHOLMA s
BJÄRRED s
SOLLERÖN s
SUNDSVALL s
BORLÄNGE s
FALUN s
NORDMALING s
NYKÖPING s
VÅRGÅRDA s
BANDHAGEN s

Kiellander Carl Ludvig
Kihlblom Dag
Klementsson Göran
Knudsen Finn
Koivisto Taisto
Krekula Heine
KSLA, Biblioteket
Kuylenstierna C H
Kuylenstierna Falk
Larsson Anders
Larsson Gunnar
Larsson Kjell
Larsson L-G,Sandahl K
Larsson Olle
Larsson Ulf
Lennerthson Ulf
Lidholm Lars
Lindberg Karl-Erik
Linder Jan
Linder Per
Linder Sune
Lindevall Bo
Lindhagen Anders
Lindhe Anders
Ljungqvist Sven-Erik
Lund Bertil
Lundén Jan Åke
Lundqvist Rolf
Lundström Anders
Löfving Rune
Löfving-Henriksson Ann
Magnusson Lars
Magnusson Viktor
Marntell Anna
Martens Lars Erik
Martinsson Bo
Martinsson Owe
Mellanskog Ek. för.
Muller Adriaan
Mårsäter Bo
Möller Erland
Nilsson Christer
Nilsson John
Nilsson Ola
Nordansjö Ingemar
Nordin Birgitta
Nordström Gunilla

DJURSHOLM s
JÖNKÖPING s
KNUTBY s
SUNDSVALL s
ALINGSÅS s
TÄRENDÖ s
STOCKHOLM s
ÅKERSBERGA s
JÖNKÖPING s
ALINGSÅS s
KIMSTAD s
KATRINEHOLM s
SKENE s
ORSA s
JÖNKÖPING s
FALUN s
ORSA s
LUND s
KRISTIANSTAD s
HOLMSUND s
HÖÖR s
SPÅNGA s
UPPSALA s
STOCKHOLM s
TROLLHÄTTAN s
GÄVLE s
STOCKHOLM s
ENVIKEN s
ALNÖ s
LJUNGSKILE s
NÖSUND s
FALUN s
SUNDSVALL s
SUNDSVALL s
SILJANSNÄS s
ÅSTORP s
UMEÅ s
UPPSALA fö
TINGSRYD s
NYKÖPING s
VÄXJÖ s
BOLIDEN s
ÅNÄSET s
NJUTÅNGER s
TÄBY s
SALTSJÖBADEN s
MÖLNDAL s
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MEDLEMSMATRIKEL
Norlén Lennart
UPPSALA s
Norrby Johannes
NACKA s
Norrfalk Maria
FALUN s
Norrskog
KRAMFORS fö
Norrström Agge
UPPSALA s
Nylén Anders
STOCKHOLM s
Nylinder Mats
UPPSALA s
Näsholm Anders
ÖRNSKÖLDSVIK s
Olofsson Mats
KLÖVSJÖ s
Olsson Anders
JÖNKÖPING s
Olsson Mats O
JÖNKÖPING s
Olsson Per
LINKÖPING s
Orgård Olle
STÖDE s
Paulsrud Kerstin
VIKMANSHYTTAN s
Paulsrud Olle
OCKELBO s
Persson Peder
BRAÅS s
Persson Per
BERGEFORSEN s
Persson Per Ove
LERDALA s
Peterson Göran
VÄRNAMO s
Peterson Ragnar
KARLSKOGA s
Peterson Ragnar
KARLSKOGA s
Peterson Ragnar
KARLSKOGA s
Petersson-Grebbe Stift.
HÖKERUM s
Pettersson Bengt
BROMMA s
Pettersson Reidar
FÄRLÖV s
Pettersson Tore
HOLSLJUNGA s
Pettersson Åke
ASKERSUND s
Philipsson Lars
STOCKHOLM s
Rasmusson Björn
Brasilien s
Remröd Jan
FALSTERBO s
Ringels Göran
VARGÖN s
Risberg Knut Olaf
KARLSTAD s
Romach Stefan
ENKÖPING s
Rooth Leif
JULITA s
Rosell Anders
HÖÖR s
Rosenkvist Lennart
UMEÅ s
Rosenqvist Klas
LINKÖPING s
Rosvall Ola
SÄVAR s
Rottneros Rockhammar
ABROTTNEROS fö
Sandahl Göran
LULEÅ s
Sandberg Rolf
UMEÅ s
Sandström Erik
JÖNKÖPING s
Segolson Ulf
KARLSTAD s
Simonsson Nils
SÄFFLE s
Sjöberg Tage
VITTSJÖ s
Sjörén Nils-Gösta
SVENLJUNGA s
Skarner Göran
SILJANSNÄS s
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Skarp Sven-Uno
UPPSALA s
Skogsstyrelsen
JÖNKÖPING s
Skogssällskapet
GÖTEBORG fö
Skogvall Gösta
VÄXJÖ s
Skåne-Blekinge Jägmklubb SÖDRA SANDBY s
Skärby Rolf
KISA sf
SLU , Skogsbiblioteket
UMEÅ s
Staland Peter
VAXHOLM s
Stenerås Alf
SÖDERKÖPING s
Stenerås Bengt
SKARA s
Stridsman Monika
STOCKHOLM s
Strömberg Sven
KROKOM s
Ståhlberg Milton
VETLANDA s
Sundby Christian
KRISTINEHAMN s
Sundquist Arne
GÄVLE s
Svensson Johan
SOLLEFTEÅ s
Sydsvensk Skogsforskning
ALNARP s
Söderström Göran V
VÄNERSBORG s
Söderström Olov
GNARP s
SÖDRA SKOGSÄGARNA
VÄXJÖ fö
Thelander Göran
GÄVLE s
Thiel Lars
VEGBY s
Thomson Nilla
STOCKHOLM s
Thuresson Tomas
ULRICEHAMN s
Thörnqvist Thomas
VÄCKELSÅNG s
Tibblin Gustav
VÄXJÖ s
Tivell Anders
UPPSALA s
Torung David
HORNDAL s
Troedsson Åke
GÄVLE s
Twetman Jan
SALZBURG s
Utbult Kristofer
BOVALLSSTRAND s
Wahlin Carl Åke
LÖVSTABRUK s
Wahlsteen Anders
STOCKHOLM s
Walan Bengt
KLÄSSBOL s
Wallin Bo
BANKERYD s
Weibull Lars
HABO s
Weinberg Ulf
BÅLSTA s
Werner Martin
HÖGANÄS s
Werner Uno
ÖSTERSUND s
Westin Anders
ZINKGRUVAN s
Viklund Ulf
HOLMSUND s
von Euler Fredrik
UPPSALA s
von Hofsten Erland
SOLNA s
von Segebaden Gustaf
UPPSALA s
von Walter Susanne
UPPSALA s
Åfors Elisabet
JÖNÅKER s
Åkerstrand Ingmar
BODEN s

MEDLEMSMATRIKEL
Åsander L-E
Åström Lars Eric
Öhrn Ingemar
Örlander Göran
Öster Leif
Österberg Eivor o Stig
Östgöta
Häradsallmänningar
Östlund Lars

NJURUNDA
REJMYRE
STOCKHOLM
STOCKARYD
FORS
KRAMFORS

s
s
s
s
s
sf

LINKÖPING s
HOLMSUND s

Årsbetalande medlemmar
Abrahamsson Anders o Gunilla
LIDINGÖ å
Adelsvärd Johan
ÅTVIDABERG å
Adolfsson Eskil
RYD å
Ahlbäck Arnold
HUSKVARNA å
Albertsson Rolf
JÖNKÖPING å
Albertsson Uno
TIVED å
Albrektsson Arne
UMEÅ å
Alfta Skogst. Mask.sk.
ALFTA å
Algotsson Bengt
SUNNE å
Allard Göran
VISBY å
Almberger Per
LINKÖPING å
Almgren Gunnar
HALMSTAD å
Alriksson Bengt Åke
LJUNGBY å
Alstad Torgny
V:A FRÖLUNDA å
Andersson Alf
SUNDBORN å
Andersson Bengt
GETINGE å
Andersson Börje
LINDESBERG å
Andersson Eje
LULEÅ å
Andersson Gert
FALKENBERG å
Andersson Gunnar
BJÖRBO å
Andersson Hans
ÖSTERBYMO å
Andersson Ingemar
UPPSALA å
Andersson Jan
BENGTSFORS å
Andersson Karl-Gustav
ÄLVÄNGEN å
Andersson Kennet
TRANÅS å
Andersson Leon o MajBritt
LERUM åf
Andersson Mårten
TIDAHOLM å
Andersson Roger
FALUN å
Andersson Rolf
VIMMERBY å
Andersson Rolf
VIKBOLANDET å
Andersson Rune
SÖSDALA å
Andersson Stig
JÄRFÄLLA å
Andersson Sven-Erik
LINKÖPING å
André Per
SKELLEFTEÅ å
Andréen Håkan
FRÄNDEFORS å
Andrén Björn
ÖRNSKÖLDSVIK å

Appert Eric
VETLANDA å
Arbio AB
STOCKHOLM å
Arndt Johan
TIVED å
Aronsson Mårten
JÖNKÖPING å
Arvidsson Åke
LJUNG å
Aschan Wilhelm
VÄSTERVIK å
Asklöf Lars
ANEBY å
Asplund Henrik
JÖNKÖPING å
Asserståhl Roger
KARLSTAD å
Atterfors Ulf
SUNNE å
Attergaard Håkan
ÖSTERSUND å
Augustsson Johan
LUND å
Aulén Gustaf
VÄXJÖ å
Axelsson Anna-Lena
UMEÅ å
Axelsson Ingemar
JÖNKÖPING å
Axelsson LarsDonald
STENSJÖN å
Axelsson Nils
RAMSJÖ å
Axelsson Sven-Åke
HEDEMORA å
Barklund Pia o Åke
UPPLANDS VÄSBY åf
Bendz Mårten
VÄXJÖ å
Bengtsson Assar
HALMSTAD å
Bengtsson Bernt
VÄXJÖ å
Bengtsson Joakim
OLOFSTRÖM å
Bengtsson Lars
TRANÅS å
Bengtsson Åke
HEDEMORA å
Berg Magnus
VÄXJÖ å
Berg Rune
ÖREBRO å
Berg Stig
KARLSTAD å
Berglund David
LYCKSELE å
Berglund Lars Gunnar
NYHAMMAR å
Bergman Fritz
HOLMSUND å
Bergqvist Astrid
RYDEBÄCK å
Bergqvist Rolf
TORSLANDA å
Bergqvist Stefan
BRAÅS å
Bergstedt Johan
LINKÖPING å
Bergsten Tomas
UMEÅ å
Bergström Erik
REJMYRE å
Bergström Ken
VÄXJÖ å
Bertilsson Ingvar
UDDEVALLA å
Birgersson Klas-Göran
STJÄRNSUND åf
Birgersson Ulf
KISTA å
Bjerke Beverly-Ann
STOCKHOLM å
Bjernulf Arne
RÄTTVIK å
Bjerregaard Jens
GENARP å
Bjureld Sven
KARLSTAD å
Björklund Anders
ORSA å
Björkroth Göran
NORDINGRÅ å
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MEDLEMSMATRIKEL
Björse Sven-Anders
RYD å
Bladh Gabriel
KARLSTAD å
Blakstad Mats
STOCKHOLM å
Blakstad sr. Jörgen
ARVIKA å
Blombäck Peter
JÖNKÖPING å
Blomqvist Urban o Charlotte
GÄVLE åf
Bonde Carl
HÖLÖ å
Bostrand Lisbet
STOCKHOLM å
Braf Sören
JÖNKÖPING å
Bragée Anders
STOCKHOLM å
Brattåsstift c/o Maweko adm. SUNDSVALL å
Bredberg Carl Johan
ÖRNSKÖLDSVIK å
Brevens bruk AB,
Per Bergenheim
KILSMO å
Brickarp Nils
TRANÅS å
Brodén Leif
VÄXJÖ å
Brorsson Göthe
VÄXJÖ å
Brorsson Hans o Ulla DROTTNINGHOLM åf
Bruhn Åke
ÖSTERBYMO å
Brunet Jörg
ALNARP å
Brunnström Åge
OSBY å
Brus Anders
ENVIKEN å
Bruun Gösta
MÄRSTA å
Bruun Sten
FRÄNDEFORS å
Bucht Stefan
JÖNKÖPING å
Busk Martin
MALUNGSFORS å
Bygren Karl-Gunnar
VÄRNAMO å
Bylund Gunnar
ASARUM å
Bäckman Bert-Ove
LYCKSELE å
Bäckström O. o Ylva Zetterberg ALINGSÅS åf
Carlander Hans o Ulla-Britt
BOXHOLM åf
Carlsson Anders
BOLLNÄS å
Carlsson Göte
UNNARYD å
Carlsson Mårten
LOMMA å
Carlsson Uno
LJUNG å
Carpelan Greger
STOCKHOLM å
Cato Nils-Gunnar
DALBY å
Claesson Owe
MUNKEDAL å
Claesson Torsten
ÄLMHULT å
Clarholm Marianne
UPPSALA å
Dackman Staffan
SKOKLOSTER å
Dahl Santhe
ALVESTA å
Dahlén Lars
OSBY å
Dahlin Börje
SUNDSVALL å
Dahlman Roland
STOCKHOLM å
Dalarnas Museum
FALUN å
Dalsman Carl-Johan
MUNKFORS å
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Danielsson Hans
ANNERSTAD
Danielsson Ingvar
FALUN
Daveby Fredrik
VÄXJÖ
Degerlund Ture
VÄNNÄS
Delavaux Hugo
ÖSTERBYMO
Delﬁn Gunnar
SÖDERBÄRKE
Didrik Ulf
ÅKERSBERGA
Dittmer Torgny
KATRINEHOLM
Dockered Bo
SJÖVIK
Duker Jan-Peter
STOCKHOLM
Edenhamn Per
UPPSALA
Edlund Bo
HÖÖR
Edlund Gustaf
PITEÅ
Edsfors Jon Anders
JUNSELE
Edwardsson Lennart
ÄLMESTAD
Edwardsson Thure
HUSKVARNA
Einarsson Börje
HYSSNA
Ek Tommy
LERDALA
Ekblad Sven-Gunnar
LUND
Ekdahl Sören
ASKERSUND
Eklundh Jan
HEDESUNDA
Ekman Fredrik
ARVIKA
Ekman Gustaf
KARLSTAD
Ekman Henrik,Ekman&Kratz
Reportage AB
STOCKHOLM
Ekman Peter
BROBY
Ekström Bernt
SÖDERTÄLJE
Eliasson Albert
RUDA
Enander Karl-Göran
JÖNKÖPING
Engström Anders
ÖRNSKÖLDSVIK
Enocson Per
KNIVSTA
Ericson Lars
STOCKHOLM
Ericsson Kjell-Eric
LINKÖPING
Ericsson Sjökapten J Christer
ALINGSÅS
Ericsson Torsten
VÄSTERÅS
Eriksson Anders
HYSSNA
Eriksson Arne
KATRINEHOLM
Eriksson Elov
VÄNERSBORG
Eriksson Hans E.
SÄVAR
Eriksson Harry
VIRESTAD
Eriksson Harry
ALSTERBRO
Eriksson L.-O.
UPPSALA
Eriksson Lars
HALLSTAVIK
Eriksson Magnus
SANDVIKEN
Eriksson Martin
MALMÖ
Eriksson Per
SOLNA
Eriksson Per-Ola
LULEÅ

å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å
å

MEDLEMSMATRIKEL
Eriksson Soﬁa
GÄVLE å
Eriksson Stig
MJÖLBY å
Erlandsson Eskil
ANNERSTAD å
Erlandsson Ulf
HÄLLEFORSNÄS å
Ernfridsson Jonas
STOCKHOLM å
Eskelinen Niklas
PAJALA å
Eskilsson Gunnar
BRODDETORP å
Eveson Karsten
HELSINGBORG å
Fabricius Åke
BODEN å
Fagerlund Folke
ROCKNEBY å
Fahlroth Siggardt
FALUN å
Falk Erik
GRÄSMARK å
Falk Gösta
HALMSTAD å
Falk Jentz Kristian
GRILLBY st
Falk Lars-Åke
VIMMERBY å
Fellenius Daniel
JÖNKÖPING å
Flordh Staffan
UMEÅ å
Fogstam Ingvar
LINKÖPING å
Forsberg Roland
FALUN å
Forsén Sverker
LULEÅ å
Franson Göran
UDDEVALLA å
Franzén Aadel V.
JÖNKÖPING å
Frej Ann-Britt o Hans
HYLTEBRUK åf
Frej Hans o Ann-Britt
HYLTEBRUK åf
Fresk Robert
ÖSTERSUND å
Frisk Åke
VALLENTUNA å
Fryk Jan
SIGTUNA å
Frääs Anders
BODA KYRKBY å
Fören.Skogsträdsförädling
UPPSALA å
Geholm Per
EDSBYN å
Gemmel Pelle
ÅKARP å
Gilliusson Rolf
SOLLEFTEÅ å
Gotte Gunnar
NORRAHAMMAR å
Grennborg Anders
VETLANDA å
Gryting Lars
IDRE å
Gräslund Berg Elisabeth
UPPSALA å
Guldbrandsson Karl Olof
ARVIKA å
Gunnarsson Gösta
SMÅLANDSSTENAR å
Gunnarsson Roland
TENHULT å
Gustafsborgs Säteri AB
PERSTORP å
Gustafsson Alf
HÖKERUM å
Gustafsson Bertil
STOCKHOLM å
Gustafsson Kjell
VÄXJÖ å
Gustafsson Lennart
NYBRO å
Gustafsson Torsten
LENHOVDA å
Gustavsson Ingemar
ORSA å
Gustavsson Runar o Kerstin STORVRETA åf

Gårdh Rune
KLÄSSBOL å
Göthner Erik
UPPSALA åf
Hadders Per
JÖNKÖPING å
Haga Stig
FURUDAL å
Hagerfors Göran
SALA å
Hallborg Olof
HYLTEBRUK å
Hallerstig Per
BANKERYD å
Halvarsson J E
SVEG å
Hamilton Joachim
SVÄNGSTA å
Hamra Besparingsskog
HAMRA å
Hamrin Christina
JÖNKÖPING åf
Hansen Bjarne
ARVIKA å
Hansson Bo
TÄBY å
Hansson Göran
NORRKÖPING å
Harald Fjalar
KVISSLEBY å
Hargs Bruk AB
HARGSHAMN å
Harryson Hans
TRANÅS å
Haslum Bertil
SUNDSVALL å
Hedberg Carl Johan
VIMMERBY å
Hedberg Hans
BORGVIK å
Hedberg Jan
FALUN å
Hedin Erland
VALLSTA å
Hedlund Göran
LJUNGBY å
Heibring Gunnar
VALSJÖBYN å
Helge Mats
SMÅLANDSSTENAR å
Hellqvist Jim
GRANBERGSDAL å
Hellstrand Håkan
VÄSTERFÄRNEBO å
Henningson Lars
UDDEVALLA å
Henriksson Karl
FALUN å
Herlitz Nils
VÄRNAMO å
Hermansson Lennart
SEGLORA å
Hermelin Carl
ANEBY å
Hermelin Eberhard
c/o Danielsson
LINKÖPING å
Hermelin Ulf
SKÄNNINGE å
Hermodsson Svenne
VINSLÖV å
Herud Odd
SÄFFLE å
Hestner Ulla
HUSKVARNA å
Hildingsson H-J o Viva
LERUM åf
Hildingsson Ola
DOMSJÖ å
Hillring Bengt
AVESTA å
Hjalmarsson Gert
BLACKSTAD å
Holgersson Johan
SIBBHULT å
Holm Margita o Christer
MOHOLM åf
Holm Sören
UMEÅ å
Holmen Skog AB,
Lars Klingström
ÖRNSKÖLDSVIK fö
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MEDLEMSMATRIKEL
Holmen Skog, Centrala staben,
att.: Erik Normark
ÖRNSKÖLDSVIK å
Holmgren Anders
TÄBY å
Holmqvist Ingvar
HUDIKSVALL å
Holst Madeleine
STOCKSUND st
Hyltén-Cavallius Björn
VÄXJÖ å
Håkansson Anders
MUNKFORS å
Håkansson Thomas
TRANÅS å
Hård Ottar
SUNDSVALL å
Häradskog i Örebro AB
ÖREBRO å
Hörnfeldt Roland
UPPSALA å
Höök Christer
VÄXJÖ å
Ingemarsson Fredrik
SIGTUNA å
Institutet för språkoch folkminnen
UPPSALA å
Isaksson Per-Gunnar
BORÅS å
Ivarsson Arne
MARIANNELUND å
Jacks Gunnar
STOCKHOLM å
Jacobsson Sture
ASPABRUK å
Jacobzon Lars
SKARA å
Jakobsson Henry
HILLARED å
Jakobsson Per Olof
VÄXJÖ å
Jakobsson Rikard
KALMAR å
Janlöv Carl-Erik
LUDVIKA å
Jansson Anita
VIRESTAD å
Jansson Helmer
KARLSTAD å
Jansson Karl Åke o Ingegerd
GÄVLE åf
Jansson Owe
UMEÅ å
Jansson Ulf
STOCKHOLM å
Jernkontoret,
Bergshist.utskottet
STOCKHOLM å
Joas Gösta
JÖNKÖPING å
Johannishus Godsförv. AB JOHANNISHUS å
Johansson Ambjörn
GRÖDINGE å
Johansson Anders
LEKERYD å
Johansson Bengt
VIMMERBY å
Johansson Bengt
FALUN å
Johansson Eric
SUNDSVALL å
Johansson Eric
SOLLEFTEÅ å
Johansson Gunnar o Ingrid
GÄVLE sf
Johansson Gustav
ÅSELE å
Johansson Göran o Ulla RABBALSHEDE åf
Johansson Ingvar
SLITE åf
Johansson Janne
ÖRKELLJUNGA å
Johansson Kurt
ULLARED å
Johansson Lars
GÄVLE å
Johansson Roland
LIDKÖPING å
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Johansson Sture
SALA å
Johansson Sverker
UPPSALA å
Johansson Thord
JÖNKÖPING å
Johansson Torbjörn
SALA å
Johansson Ulf
HALMSTAD å
Johnsson Kjell
MELLERUD å
Jonasson Bengt
RYSSBY å
Jonasson Jan
LÖNASHULT å
Jondelius Bo
FALUN å
Jonsson Hans Olof
OCKELBO å
Jonsson Jonas
MORA å
Jonsson Kjell Ingemar
VÄSTERÅS å
Jonsson Kurt
ALFTA å
Jonsson Staffan
HAMMERDAL å
Jordansson Bo-Göte
KOPPOM å
Jorlén Karl
SIMLÅNGSDALEN å
Josefsson Roland
HEDEMORA å
Josefsson Thorbjörn
UMEÅ st
Junevik Göran
ALFTA å
Junsved Ivan
VIMMERBY å
Jähkel Carl
SUNDSVALL å
Jämtlands läns bibliotek,
Tidskriftsavd.
ÖSTERSUND å
Jämtlands läns Museum,bibl. ÖSTERSUND å
Jönsson Bosse
STOCKHOLM å
Jönsson Sture
TÄRNSJÖ å
Jörle Anders
STOCKHOLM å
Jörnlind Sune
FALUN å
Kalela Brundin Maarit
LYCKSELE å
Karlsson Anna
SJÖMARKEN å
Karlsson Dag
HYSSNA å
Karlsson Göran
ASKERSUND å
Karlsson Hans-Olov
ÅSBRO å
Karlsson Ingmar
TRANÅS å
Karlsson Ingmar
BORLÄNGE å
Karlsson Jan
VÄXJÖ å
Karlsson Johan
TRANÅS å
Karlsson Karl Eric
KRISTIANSTAD å
Karlsson Kjell
RÅNEÅ å
Karlsson Lars
ORSA å
Karlsson Olle
RYSSBY å
Karlsson Tommy
STOCKHOLM å
Karlström Jan-Erik
LINKÖPING å
Kastberg Per Olof
BODEN å
Kinell Lars
Dals Torp å
Kjellin Lennart
VÄSTERÅS å
Kjellson Christina
SOLNA st

MEDLEMSMATRIKEL
Klackenberg Dag
KISTA å
Klementsson Hans
HÄSTVEDA å
Klingberg Tage
VALBO å
Klint Lars
LJUSDAL å
Knutsson Patrik
SVENLJUNGA å
Knutsson Tommy
VÄXJÖ å
Kvarnström Arne
JÖNKÖPING å
Kvarnström Gösta
SVÄRDSJÖ å
Kvick Knut
VÄRNAMO å
Kämpfe Bengt
UPPSALA å
Lagerqvist Karl Åke
SVENLJUNGA å
Lagneby Per
STOCKHOLM st
Lanner Jan
DALBY å
Larsson Bengt M P
UPPSALA å
Larsson Bertil
FRÄNDEFORS å
Larsson Hemming
HÖGSBY å
Larsson Håkan
FLISERYD åf
Larsson Lars-Olof
TIMMERSDALA å
Larsson Lars-Olov
HALLABR0 å
Larsson Magnus
DJURSHOLM å
Larsson Mårten
SUNDSVALL å
Larsson Rutger
KLIPPAN å
Larsson Sven-Gunnar SKINNSKATTEBERG å
Lavsund Sten
UPPSALA å
Legnerfält Lars-Olof
FJÄRDHUNDRA å
Leonardsson Lars
GÖTEBORG å
Liderfelt C-G
EKSJÖ å
Liedholm Hans
HUSKVARNA å
Liljeblad Leif
TRANÅS åf
Liljengren Stefan
LAMMHULT å
Lindberg Göran
UMEÅ å
Lindberg Henrik
GARGNÄS å
Lindblom Olle
BOLLNÄS å
Lindén Per
ALNÖ å
Linder Ulf
DOMSJÖ å
Lindgren Alvar
HOLMSVEDEN å
Lindman Bengt
TRANÅS å
Lindqvist Mats
PARTILLE å
Lindström Ingemar
JÖNKÖPING å
Lindström Pelle
MÖRLUNDA å
Linné Ingemar
NYKÖPING åf
Lisberg Jensen Ebba
LUND å
Ljunggren Gustaf
ANEBY å
Ljunggren Lars
STOCKHOLM å
Lovén Henrik
BJÖRKLINGE å
LRF Skogsägarna
STOCKHOLM fö
Lund Håkan
KARLSTAD å

Lundberg Bengt
Lundell Sven
Lundgren Björn
Lundhammar Anders
Lundholm Ingrid
Lundin Svante
Lundmark Anders
Lundmark Jan-Erik
Lundqvist Björn
Lundqvist Lars
Löf Hans
Lönegård Harald
Lönnback Berth Owe
Magnusson Agne
Magnusson Gert
Malm Dan
Malmberg Nils-H
Malmborg Anders
Malmqvist Cecilia
Marbenius Åke
Marntell Bengt
Matsson Kerstin
Mellblom Mats
Mennborg Dag
Molin Monica
Mosten Karl Evert
Munksjö Sweden AB
Myrdal Eva
Myrdal Janken
Månsson Roland
Mård Per
Möller Göran
Nedstam Barbro
Ney Agneta
Nihlgård Bengt
Niklasson Mats
Niklasson Olle
Nilsson Agne
Nilsson Axberg, Göran
Nilsson Bo
Nilsson Henrik
Nilsson Ingvar
Nilsson Nils Erik
Nilsson Per Olov
Nilsson Stig
Niord Maria
Norberg Bernt

ÖREBRO
ENEBYBERG
STOCKHOLM
MORA
UPPSALA
GAMMELSTAD
UMEÅ
SIGTUNA
STOCKHOLM
SÄTER
TENHULT
MOHEDA
SLUSSFORS
VÄXJÖ
STOCKHOLM
LUND
GUSTAVSBERG
GÄVLE
VETLANDA
ANEBY
PERSTORP
NORRTÄLJE
TIBRO
VÄRNAMO
LUND
UPPSALA
JÖNKÖPING
SKARPNÄCK
STOCKHOLM
BROBY
BJÖRKLINGE
UPPSALA
ALNARP
UPPSALA
ESLÖV
ÅKARP
STOBY
BRUNSKOG
STOCKHOLM
TYRINGE
HÖÖR
LÖNSBODA
KRYLBO
HEDEMORA
JOKKMOKK
FJÄRÅS
ÄLANDSBRO
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MEDLEMSMATRIKEL
Nord Bengt
FALUN å
Nordquist Sten
BOXHOLM å
Nordström Leif
HANINGE å
Nordström Olof
LUND å
Norén Sten
TÄBY å
Normann Curt
HÖÖR å
Norske Skog AB
TRÅNGSVIKEN å
Nyberg Per-Göran
JÖNKÖPING å
Nyberg Tor
ÖDESHÖG å
Nygårds Curt
LIMA å
Nyhlén Anders
KUNGSBACKA å
Nyhlén Torsten
VÄXJÖ å
Nyman Barbro o Per
STOCKHOLM åf
Nyman Kerstin o Hans
HARPLINGE åf
Nyström Anders
FALUN å
Nyström Bengt
KARLSTAD å
Offrell Roland o Marianne KRISTIANSTAD åf
Ohlsén Inger o Börje
GÖTEBORG å
Ohlsson Bo
VÄSTERÅS å
Ohlsson Stig
JÄRFÄLLA å
Olofsson Gunnar
ÖSTERSUND å
Olofsson Ingemar
HUDDINGE å

Olofsson Leif
Olsson Alf
Olsson Carolina
Olsson Claes-Göran
Olsson K. O. Börje
Olsson Kjell
Olsson Margareta
Olsson Olge
Olsson Per-Olof
Olsson Roland
Olsson Uno
Oredsson Gunnar
Orvér Mats
Oskarsson Johan
Otterstedt Petter
Ottosson Sven
Palm Johan
Palmér Carl-Henrik
Palmqvist Erik
Paulsson Anders
Permén Roland
Persagård Sven-Olof

förvaltar 2,3 miljoner hektar skogsmark
Vill du veta var och mer därtill?
Besök vår hemsida

www.bergvikskog.se
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ULRICEHAMN
VÄSTERÅS
ALINGSÅS
LJUNGBYHED
LJUSDAL
ÄLMHULT
LUND
VÄSTERÅS
ÄLVDALEN
LUND
BORENSBERG
KNISLINGE
SKOG
VÄNNÄSBY
KATRINEHOLM
RONNEBY
ÖSTERBYMO
KNIVSTA
NACKA
VITTSJÖ
EKERÖ
VÄRNAMO
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MEDLEMSMATRIKEL
Persson Anton
ALFTA å
Persson Bernt-Erik
LULEÅ å
Persson Bo
STOCKHOLM å
Persson Erik
UMEÅ å
Persson Ingvar
TRANEMO å
Persson Lars
FALUN å
Persson Mats
KRISTIANSTAD å
Persson Olle
NACKA å
Persson Per Ola
SUNDSVALL å
Persson Reidar
SOLLENTUNA å
Persson Stig-H
TRENSUM å
Persson Tore
GYTTORP å
Persson Torvald
KRISTIANSTAD å
Peterson Olov o Ingegerd
KARLSTAD åf
Petersson Sven-Eric
LJUNGBY å
Petersson Sören
HUSKVARNA å
Pettersson Henning
KÅGE å
Pettersson Rolf
FLEN å
Pettersson Ronny
UPPLANDS VÄSBY å
Pettersson Sten Olov
LYCKSELE å
Pettersson Sten-Åke
STENHAMRA å
Pilkvist Hans
BANKERYD å
Pousette Jan
STOCKHOLM å
Prytz Cristina
UPPSALA å
Ragnar Ingvar
VÄNERSBORG å
Ramklint Lars
MALMÖ å
Rasmussen Hans
ÅBY åf
Richardsson Bengt
CHARLOTTENBERG å
Riksantikv. ämb.
Landskapsenh.
STOCKHOLM å
Roberntz Orwar
TRANÅS å
Roberntz Peter
UPPSALA å
Rosendal K-G
MJÖLBY åf
Rosengren Bengt
VEDDIGE å
Roslund-Forenius Ylva
UPPSALA å
Rutström Björn
JOKKMOKK å
Ryttberg Erik
ÖSTERSUND å
Rådström Lennart
TÄBY å
Rönnbo Carl-Axel
ÅMÅL å
Sagrelius Bertil
LERUM å
Sallnäs Ola
LUND å
Salomonsson Lennarth
GÖTEBORG å
Samuelsson Jan Anders
HÄRNÖSAND å
Samuelsson Karl Rune
UPPSALA å
Samuelsson Sven
EKSJÖ å
Sandell Sven
JÖNKÖPING å
Sander Mari
EKSJÖ å

Sandevall Mats
UMEÅ
Sandgren Mats
SUNDSVALL
Sandström Henrik
UMEÅ
Sandström Jan G.
STOCKHOLM
Sannesson Waldemar
ROTTNE
SCA Merlo Arkiv
TIMRÅ
Schartau Mats
KATRINEHOLM
Schröder Karin o Staffan
GÄVLE
Segerstéen Christer
RIMFORSA
Silén Hans
KNIVSTA
Silfverschiöld Niclas
SOLLEBRUNN
Silfverschiöld Otto
KLÅGERUP
Siljefors Jarl
DANDERYD
Sillerström Erik
ALINGSÅS
Sivertsson Kristoffer
ÖSTERSUND
Sjöberg Stig
RÖRVIK
Sjöberg Stig
RIMBO
Sjöblom Lars
MUNKEDAL
Skogs- o Trä avd 11
GÖTEBORG
Skogs- o Trä avd 13
HULTSFRED
Skogsmateriel–
Nordforest AB
HAMMERDAL
Skogsmuséet i Lycksele AB
LYCKSELE
Skogssällskapet Förv.AB
GÖTEBORG
Skoog Peter
ALVESTA
Skött Einar
ORSA
SLU
UMEÅ
SLU Skogsmästarsk.
bibl.
SKINNSKATTEBERG
SLU. inst för sydsvensk
skogsvetenskap
ALNARP
Sondell Jan
EKERÖ
Sonesson Johan
BÄLINGE
Sprängare Björn
STOCKHOLM
Spånberger Jan Erik
ANEBY
Staffas Louise o Mikael
VÄXJÖ
Staffas Mikael
VÄXJÖ
Staland Fredrik
STORFORS
Stenberg Inge
BROBY
Stenkvist Krister
STOCKHOLM
Stenlund Bertil
LYCKSELE
Stensman Lars
ALINGSÅS
Stenström Erik
HALMSTAD
Stenström Folke
GÄVLE
Stift. Ryfors Gammelskog
MULLSJÖ
Stift. Skogsmuséet
LYCKSELE
Stift.Skogsbrukets Forskning
UPPSALA
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MEDLEMSMATRIKEL
Stiftelsen
Örebro läns museum
ÖREBRO å
Stjernqvist Ingrid LUND å
Stockholms Gatu o Fastkont STOCKHOLM fö
Strand Gunnar
EDSBYN å
Ström Claes
SEGLORA å
Strömberg Kurt
FÄRLÖV å
Strömberg Lennart
HUSKVARNA å
Strömmer Per-Göran HAMMARSTRAND å
Strömquist Leif
HUDDINGE å
Ståhl Erik G.
HEDEMORA å
Ståhl Lennart
SKOGHALL å
Sundberg Lars o Anita
ENSKEDE åf
Sundelin Torbjörn
KARLSTAD å
Sundell Björn
ALUNDA å
Sundén-Cullberg Ann
TORSBY åf
Sundin Olle
VÄXJÖ å
Sundqvist Christer
LUDVIKA å
Sunesson Evert
HÖGSBY å
Sveaskogförv. AB
STOCKHOLM å
Svensson Hans-Ivar
TJÖRNARP å
Svensson Ingvar
KRISTIANSTAD å
Svensson Jan
UPPSALA å
Svensson Jonas
MOHEDA å
Svensson Lars
MELLERUD å
Svensson Sven A.
ÖNKÖPING å
Svensson Sven Gunnar
ASARUM å
Svensson Tore
VÄNERSBORG å
Sveriges Naturvetareförbund
KerstinDiamant
KISTA å
Syll Erik
JÖNKÖPING å
Säfström Nils
FALUN å
Sävneby Hans
HEBY å
Söderlund Anders
LJUNGSKILE å
Södersten Karl Erik
DOMSJÖ å
Söderström Arne
VÄSTERVIK å
Teljer Tom
BÄLINGE å
Tengström Åke
GRÄSTORP å
Tersmeden James
MARIEFRED å
Thorblad Jan A.
TRANÅS å
Thorén Rolf
VINTROSA å
Thorstensson Marie & Jan-Olof
PÅRYD åf
Thurberg Sven
HJO å
Thyr Björn
FALUN å
Thörnelöf Rune
DALARÖ å
Tiefensee Joachim
BÅLSTA å
Tirén Torbjörn
UPPSALA å
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Tjärning Kjell
GUNNARSKOG å
Torstensson Per
SÖDRA SANDBY å
Tranemålastiftelsen,
c/o Ljungström
KARLSHAMN åf
Troedsson Hans
FALUN å
Turén Christer
SKINNSKATTEBERG å
Ungh Bernt
VIKSJÖFORS å
Wachtmeister Carl-Gustaf
KNISLINGE å
Wachtmeister Claes-Adam UDDEVALLA å
Wahlström Björn
SALTSJÖBADEN å
Valinger Erik
UMEÅ å
Wall Anders
HEBY å
Wallén Kjell
BÄLINGE å
Waller Jutta Gunilla
STOCKHOLM å
Wallin Lasse
SÖDRA SANDBY å
Wallsten Elisabet
SVÄNGSTA å
Valund Torbjörn
ÅBY å
Vanberg Erik
NÄSVIKEN å
Varmin Harry
UMEÅ å
Wastholm Bo
TRANÅS å
Wegele Werner Georg
LEKERYD å
Wengelin Olof
TABERG å
Wentzel Roland
SPEKERÖD å
Werner Jan
FRISTAD å
Wesser Bengt
VETLANDA å
Wesström Lars
BROMMA å
Wester Arne
ÖRKELLJUNGA å
Westerberg Ingvar
VÄXJÖ å
Vestin Bertil
NYLAND å
Westlund Tina
KIL å
Wiberg Anna
UPPLANDS VÄSBY å
Wiklund Sven H
SOLLEFTEÅ å
Wikmark Bo
UPPSALA å
Wikström Stefan
SÖDERBÄRKE å
Wiktorsson Lars
EKSJÖ å
Wilhelmsson Birgitta
UMEÅ å
Willén Paul
GÄVLE å
Winsarp AB
ARLÖV å
VMF Qbera Ek för.
FALUN å
Wohlfahrt Göran
BROMMA å
von der Esch Björn
VÄSTERLJUNG å
von Friesendorf
Carl o Elisabeth
VEBERÖD å
von Seydlitz Werner
VETLANDA å
von Sydow Hugo
LIDINGÖ å
Wrangel Otto
FALSTERBO å
Vågström Bertil
ÖSTERSUND å

MEDLEMSMATRIKEL
Wästerlund Iwan
SÄVAR å
Åberg Elias
ÅSHAMMAR å
Åhgren Nils
ALINGSÅS å
Ångermanlands Hembygdsförb.c/o
Ann Renström
BOLLSTABRUK å
Åsling Nils G
TRÅNGSVIKEN å
Öckerman Anders
UPPSALA st
Öfvergaard Rolf
RYDSGÅRD å
Öhlén Alvar o Rut
VÄSTERVIK åf
Öqvist Roland
TABERG å
Östads Stiftelse
ALINGSÅS å
Östberg Lennart
TRANÅS å
Östberg Maths
ALFTA å
Österberg Per
SOLLEFTEÅ å
Österblom Ulf
JÄRFÄLLA å
Österström Lars-Olof
MORA å
Medlemmar bosatta utomlands
Dansk jagt-og
skovbr.museum
HÖRSHOLM
Forsström Erland
MALAGA
Fritzböger Bo
HVALSO
Hansen LarsNorth Yorkshire
YO 22 5 EH
Hermelin Eberhardt
c/o Nestria
ENGLAND
Laestadius Lars
Silver Spring 2
C MD 20901
Lund-Isaksen Johan
TÖNSBERG
Marriot Lif Kristina HULL GR. BRITAIN
Norsk skogmuseum
ELVERUM
Overgaard Jörgen
AUSTRALIA
Raualahti Markku
TAMPERE
Rudi Per
GRUE FINNSKOG
Skovhistorisk Selskab
VAERLOSE
Sletten Kjell
TRYSIL
TasanenTapani llmari
MYLLYMAKI
Riding Tove
KÖPENHAMN
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FÖRTECKNING ÖVER
ANNONSÖRER I ÅRSBOKEN -09
Bergvik Skog
FALUN
Brevens Bruk
KILSMO
Föreningen Skogen
STOCKHOLM
Hargs Bruk
HARGSHAMN
Holmen Skog AB
NORRKÖPING
KSLA
STOCKHOLM
LRF Skogsägarna
STOCKHOLM
Mellanskog
UPPSALA
Norra Skogsägarna
UMEÅ
SCA Forest Products
SUNDSVALL
Skogsakademikerna
STOCKHOLM
Skogssällskapets Förv. AB
GÖTEBORG
Statens Fastighetsverk
STRÖMSUND
Skogsutveckling Syd AB
ÅHUS
Stiftelsen Lycksele skogsmuseum
LYCKSELE
Sveaskog Förvaltnings AB
STOCKHOLM
Svenska Skogsplantor
HALLSBERG
Sydved AB
JÖNKÖPING
Södra Skogsägarna
VÄXJÖ
VMF Qbera
FALUN
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&RAMTIDEN
BÌRJAR NU
.U ºR DET TID ATT LYFTA BLICKEN
OCH V»GA TºNKA FRAM»T
6I TROR P» ATT RÌJA OCH
GALLRA SKOGEN o OCH VI TROR P»
EN FRAMTID FÌR GRANEN I DET
SVENSKA SKOGSBRUKET
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1 januari 2009 bildar Naturvetareförbundet och Agrifack det nya förbundet
NATURVETARNA. Äntligen kan alla Sveriges skogsakademiker samlas under ett tak.
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Artiklar införda i Skogshistorisk Tidskrift
nr 1-9 (1991-1999) och Skogshistoriska
Sällskapets Årsskrift 2000-2007
Adelsköld, Carl

Skogsbruk i förändring. Glimtar från
en skogsförvaltning åren 1947 – 1962

Nr 5

Akre, Egil

Skogsarbetsvandrarna från Värmland

Nr 8

Albertsson, Rolf

Pitprops – ett förfärligt farligt sortiment
Flottning i minne och sinne

Nr 8
2005

Andersson, Stig

Skogsteknik förr och nu

2004

André, Per

Tjärbränning i Skellefteå socken före 1830
Skellefteåskogen omkring 1761
Degerforsheden under 200 år
Jägmästaren i Skellefteå revir 1877 –1906.
Vad jobbade han med?
Åverkan på kronoskogen inom Skellefteå 1635-1984

Nr 4
Nr 6
Nr 7
2001
2005

Arnell, Sven

Tankar om tid under Margareta Huitfeldts ek

Nr 9

Axelsson, Bo

Skogspolitik i Lycksele lappmark förr och nu

Nr 1

Bager, Ernst

Ett personhistoriskt verk som ger mersmak

2002

Berglund, Olle

Att plöja utan plog och gödsla utan gödsel

Nr 8

Bernhardsson, Cuno

Skogen – sågen –brädﬂotten

Nr 9

Bjernulf, Arne

En kocka berättar

Nr 4

Björse, Gisela

Skogens etablering och utveckling i Sverige
sedan istiden

Nr 9

Från ismannen Ötzi i Alperna till Joel Wretlind
i Malå. Några ord om skohö.

Nr 5

Brinck, Erik

Brynte, Bengt

Carlsson, Arvid

Nr 1

En skogsförvaltare minns 1950-talet
Erik W Höijer. Generaldirektör i
Domänverket 1959 – 1964 (Hela Tidskriften)
Skogskapital och skogsekonomi
I Bergslagen före 1870

2000

Memoarer

Nr 8

Nr 3
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Edlund, Lasse

Tankar kring skogshistoria och naturvård

Nr 8

Ehrenberg, Carin

Skogshistoriska Sällskapets tillkomst

Nr 8

Ekelund, Hans

Fem generationer Krutzsch och deras
påverkan på svenskt skogsbruk
Intervju med Nils-Erik Nilsson 2002 –10-24
Skogsbruk är ”land use”

Ekman, Gustaf

188

Den kyrkliga jorden i Sverige,
en historisk tillbakablick

2001
2002

2000

Ekstrand, Anders

Skogens betydelse för lanthushållningen
i den skånska skogsbygden

2001

Eliasson, Per

Skattemannen – eketrädets hatare

2000

Enander, Karl-Göran

Riksdagsdebatten 1903 om vår första
nationella skogsvårdslag
Framväxten av en skoglig miljöpolitik
Svensk skogsforskning 100 år 1902 – 2002
Den stora skogsrestaureringen
Ekologi och skogsanvändning under
Linnés århundrade
Ekologi, naturskydd och skogsbruk
under Darwins århundrade

2000
2002
2002
2003
2004
2005

Enroth, Birger

I Wretlinds fotspår

Nr 6

Ericsson, Kjell-Eric

Skogsbruksområdet – en frivillig
samverkan mellan skogsägare

Nr 5

Eriksson, Ingemar

Skogsvårdsepoker i norr

Nr 1

Ewald, Fia

Skogen i de enskilda arkiven

Nr 2

Fahlgren, Svante

Skogsbruket i Kramfors bolag. Några iakttagelser
och minnen från åren 1939 – 1951

Nr 5

Falk, Eric

Klubbhus – kan det vara skogshistoria?

2001

Fiebranz, Rosemarie

Skogshushållens arbete – ett forskningsprojekt
om genusarbetsdelning i det norrländska skogsbruket
1920-1970

2004

Fresk, Robert

Från svenska barrskogar

2004

Grundström, Berit

”Silverskogen – sydväst om månen”

2007

Gräslund Berg
Elisabeth

Ortnamn – en kulturskatt i skogen
att vårda och bruka

2005

Gustavsson, Ingemar

I timmerskogarna på 90-talet.
av Fräs Erik Andersson
Skogen med de ﬂygande skeppen

2002
2000

Svenska skogsträds medicinska egenskaper
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Världens
utvecklingsmöjligheter.
Södra är ett företag som är fullt av dynamik, möjligheter och växtkraft. Här
möts tekniker, kemister, jägmästare, civilingenjörer, operatörer, marknadsförare, skogsingenjörer och många andra yrkesgrupper. I mötena mellan
medarbetare, marknader och kunder uppstår hela tiden nya möjligheter till
utveckling.
All vår verksamhet utgår från den växande skogen och från plantering,
skogsvård och avverkning. Virket är själva förutsättningen för vår industriella verksamhet. Södra är idag ett av de ledande företagen i världen för
tillverkning av pappersmassa. Vi tillhör även en av Europas största inom
trävaror och är ledande i Sverige för tillverkning av biobränsle.
Vi arbetar långsiktigt, är lyhörda för våra kunders önskemål och har höga
ambitioner när det gäller våra medarbetares utveckling.
Södra - ett företag som fortsätter att växa in i framtiden.

www.sodra.com

