
Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2017

Så började det…

Skog
shistoriska Sällskap

ets Å
rsskrift 2017



Framtiden är 
gjord av träd

Skogen är fantastisk. Naturlig, mångsidig 
och förnybar som ingen annan råvara.  
Vi driver utveckling mot en hållbar  
bioekonomi tillsammans med våra  
kunder och medlemmar.

sodra.com

Vi förvaltar Sveriges skogar och bidrar till såväl 
statskassan som till en grönare framtid.

Läs mer på sveaskog.se

Jobba på uppdrag  
av Sverige
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Vi tror på dig, lille vän.
Den gyllene framtiden är din.

Se hur det redan lyser där borta.
Vi vet att du kommer att göra nytta.
Vi sätter våra förhoppningar till dig.
Din generation står för något nytt. 

Både brukas och bevaras.  
Väck med oljan! 

Du ska bli energi,  
kläder och stora hus,

hysa artmångfald  
och ge upplevelser.

Allt i samklang med 
 klimatet, tänk så smart.

Du fångar solljus och ger i evig tid vad människor behöver.
LK 
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Hans-Jöran Hildingsson  
Ordförande i Skogshistoriska Sällskapet

RUBRIKEN ÄR TEMAT FÖR Skogshistoriska Sällskapets årsskrift 2017. All utveckling har  
en början och flera av artiklarna tar avstamp i just detta faktum. Det kan vara en  
förutsättning som förändras och leder utvecklingen in på helt nya spår. 

SÅ VAR DET I DALARNA VID MITTEN AV 1800-TALET då storskiftet och den nymodiga järn-
vägen ledde till att dagens industrikluster Gävle-Dala började ta form. Samma sak 
när södra Östergötlands skogar gjordes tillgängliga genom Kinda kanal. Vi får också 
läsa om de sällan omtalade insatser som befolkningen i Dalarna gjorde för att hålla 
koppargruvan i Falun igång. Och om framväxten av den inte lika kända, men mycket 
betydande koppargruvan i Åtvidaberg. Vi tar även långa kliv långt tillbaka till den  
tid då Sverige ännu inte blivit Sverige, och de första ägostrukturerna i landskapen  
växte fram. Slutligen – kuriöst, men lite intressant så här i juletid – hur traditionen 
med Skogis Julgranar började.  

FÖR SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS DEL kom den tändande gnistan för 27 år sedan.  
Några insiktsfulla personer och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien insåg  
behovet av ett Sällskap inriktat på att ta vara på Sveriges skogliga historia. 

SEDAN DESS HAR VI I SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET PUBLICERAT inte mindre än 220  
skogshistoriska artiklar och genomfört fler än femtio exkursioner på intressanta  
platser runt om i landet. Lika många personer har vi också belönat för deras  
skogshistoriska insatser genom vår utmärkelse Örtugen. 

VI VÄRDERAR HÖGT DEN ganska informella anknytning till Skogs- och Lantbruks- 
akademien som vi haft sedan starten. Den ger legitimitet och även en inte helt  
oviktig status åt vår verksamhet. 

ÄNDÅ VERKAR VI KNAPPHETENS LJUS. Det är våra drygt 1 300 medlemmar som  
huvudsakligen finansierar verksamheten – trycksaker, hemsida, exkursioner och  
belöningar. Värdefulla tillskott kommer också från annonsörerna i den här  
årsboken – i år fler än någonsin. Stort tack för det! 

JAG VILL SLUTLIGEN OCKSÅ TACKA ÅRETS, och även tidigare, författare som utan  
ersättning ställer upp och gör att vi varje år kan komma ut med en ny årsskrift.  
Ni bidrar i hög grad till det som är Sällskapets ändamål: Att dokumentera och  
synliggöra den svenska skogshistorien. Ett stort och varmt tack till er alla. 

Trevlig läsning önskas! Vi ses på det nya året.

Så började det …

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift har getts ut sedan 1991. Den är ett 
forum där såväl professionella forskare som personer med skogshistoriskt 
intresse eller med egna minnen från skogen skapar innehållet. 

Vi välkomnar bidrag till årsskriften. Ämnet skogshistoria är i princip hur 
stort och brett som helst. Det rymmer oändligt många infallsvinklar och det 
finns mängder av skeenden som väntar på att bli belysta.  Inte minst efter-
lyser vi personliga minnen, sådana som ger liv och färg åt skeendena. Vi är 
också glada för tips om tidigare utgivna böcker men som kanske inte fått så 
stor spridning, men som innehåller intressanta texter. 

På grund av att Skogshistoriska Sällskapets kassa är begränsad kan vi tyvärr 
inte arvodera publicerade artiklar. Detta har dock hittills inte hindrat ett rikt 
inflöde av texter. Istället brukar författarna uppskatta att vara med om att 
skriva den svenska skogens historia.  

Har du idéer och tankar eller rentav ett halvfärdigt manus liggande, så hör 
av dig till någon av medlemmarna i Skogshistoriska Sällskapets styrelse eller 
det lokala nätverket. Kontaktadresser finns på sidan 128. 

Om årsskriften

Omslagsbilden 

Utsikt över sjön  
Ämmern från Hamra  
gård. Målningen  
gjordes 1883 av  
konstnären Ferdinand  
Hernlund. Denne  
föddes i Eksjö år  
1837 och visade  
tidigt anlag för  
teckning och  
målning. 

Redan 1850 målade  
han stadsbilder  
i Eksjö och blev  
senare tecknings- 
lärare vid stadens  
läroverk. 

Ferdinand Hernlund studerade sedan landskapsmålning i Stockholm samt bland annat  
i München och Düsseldorf. Sina motiv hittade han företrädesvis i Östergötland. Här vid  
Ämmern kom till och med den nya tiden med. 

Ferdinand Hernlund var medlem av Konstakademien och är idag representerad  
på bland annat Nationalmuseum, Östergötlands museum och Kalmar museum.   
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ÄGMÄSTARE ERIK GEETE I SÄRNA BESKREV i Norrlands Skogsvårdsför-
bunds tidskrift, Skogsvännen, att älgens skadegörelse på skogen kan 
betraktas som ringa, eller ingen. I hans hemtrakter i Idre var älgarna 

få. Året innan sköts där 8 älgar – 3 tjurar och 5 kor – på 191 000 hektar. 
I vissa län var det av och till förbjudet att jaga älg på den tiden. Det 

ansågs nu inte bidra till större älgstam eftersom tjuvjakten ökade under för-
budsåren. När förbudet sedan upphävdes ökade jakttrycket. Han påpekade 
att skadorna på skogen var betydligt större längre söderut där trakthygges-
bruket hade använts under längre tid, vilket gett stora ”kulturfält”. Där 
uppehöll sig älgarna vintertid och gjorde avsevärda skador på plantskogen. 
Han nämner älgstammar längre söderut på 1 djur på 80–100 hektar. 

Detta ledde honom till att konstatera: Intet under att med en dylik 
stam vissa spår skola sommartid kvarstå och förskräcka. 

Utifrån dagens situation är det kanske svårt att inse att älgen nästan 
var utrotad i vissa delar av Sverige för 100 år sedan. Att älgarna var säll-
synta vittnar även det faktum att Erik Geetes artikel om älgens skadegö-
relse exemplifieras med teckningar och inte med fotografier. 

GEETE HADE OCKSÅ EN ARTIKEL I TIDNINGEN SKOGEN, som även den behand-
lade skadegörare i skogen. I förbifarten nämner han fyrfota djur, både 
vilda och tama, som han menade kunde åtgärdas med effektiva skydds-
åtgärder. Några skyddsåtgärder fanns det däremot inte mot den största 
skadegöraren av alla i skogen – människan.

På vilket sätt menade han då att människan skadar de växande träden? 
Ja, inte var det vanligt förekommande julgransstölder, fällande eller 

stympande av timmergranar, vårdslös kottplockning och nedhuggning 
av vackra ungträd, som han menade var snabbt övergående ”epidemier”. 
Istället var det enligt, Geete, att bläcka växande skog, det vill säga barka 
stammen med yxa eller kniv, längs staklinjer och rågångar, samt att ut-
nyttja rotfasta träd som telefonstolpar. Bläckningen ger röta, speciellt på 
granar, och leder därigenom till nedsatt kvalitet och lägre värde. På kro-
nans mark var bläckningen ersatt med målning. Bläckning var förbjuden 
och den gav dessutom böter. 

Men att han ansåg dessa skador allvarliga berodde alldeles säkert  
på att han var verksam i Dalarna, där det än idag är tätt mellan skiftena 
och att det därför finns en mängd rågångar. 

Då telefonlinjer drogs i ”ödemarker” hade Telegrafstyrelsen 1914 gett 
tillstånd för att kvista upp lämpliga träd och utnyttja dem som  

telefonstolpar. Utnyttjandet av levande träd som telefonstolpar skulle 
leda till lägre anläggningskostnader. I områden med få människor, som 
i till exempel Dalarna, utnyttjades en mängd levande träd som tele-
fonstolpar, vilket kan förklara Geetes oro.

EN ANNAN ALLVARLIG SKADEGÖRARE som beskrevs under 1917 –  och  
som fortfarande är aktuell – är skadesvampen knäckesjuka (Melampsora 
pinitorqua) hos tall. Denna svamp har gjort sig påmind också i år.  
I tidningen ATL den 21 oktober 2017 beskriver Göran Hagerfors,  
senior advisor på Skogsstyrelsen i Sala, hur den uppträtt rikligt efter 
branden i Salatrakten. 

Då kanske det kan vara av visst intresse att infor-
mera om varför svampen också figurerade i artiklar 
från 1917. Under detta år hade svampen skadat 
tallföryngringar i norra Västergötland, som även de 
etablerats efter brand. 

Tillförordnade professorn i skogsbotanik vid 
Skogshögskolan Nils Sylvén beskrev svampens 
spridningsbiologi i Meddelanden från statens skogs-
försöksanstalt. Han beskriver hur svampen värdväxlar 
med asp och hur dess angrepp på tall medför att 
toppskotten böjs eller knäcks. Liksom Hagerfors i 
våra dagar, poängterar Sylvén att ”kulturfälten” ska hållas fria från asp. 
Där det var tall som skulle gynnas, gjordes därför avsevärda ansträng-
ningar att ta död på aspen genom bland annat fickning, ringbarkning, 
borthuggning och besprutning med kemikalier. 

Numera gynnas i stället föryngringen av asp, genom att större aspar 
lämnas som naturvårdshänsyn på hyggen och vid naturvårdsbränningar!  

Kunskapen kring svampens utveckling och skadebild var dock inte 
ny i Sverige 1917 utan den hade redan beskrivits och svampen namn- 
givits 1863 i en uppsats av den tyske professorn i botanik Heinrich 
Anton de Bary med titeln ”Über Caeoma pinitorquum einen der Kiefer 
verderblichen Pilz”. 

Med liknande brist att ta till sig tidigare kunskap kan en annan 
skadegörande svamp också bli ett problem i framtiden. Det är törska-
tesvampen (Cronartium flaccidum), som också den angriper tall.  
Törskateangripna tallar sparas idag ofta som naturvårdsträd!   

I DEN FJÄRDE ÅRGÅNGEN AV TIDNINGEN SKOGEN från 1917 finns en  
intressant artikel som handlar om den nyligen introducerade trädfäll-
ningsmaskinen Sector. Den beskrevs vara den enda som fanns i landet. 
Sector provades av Skogshögskolan i samarbete med Statens Maskin-  
och Redskapsprofningsanstalt under fyra dagar i mars 1917.

I proven, som utfördes i Stockholmstrakten, fick sågen inte någ-
ra lovord. Testdagarna var fyllda av problem och hela det planerade 
programmet kunde inte genomföras. Sågen sköttes av en ingenjör från 
generalagenten samt en montör från båtmotortillverkaren Archimedes.  
I princip var ju sågen en modifierad utombordsmotor som försetts  
med sågenhet istället för propeller. 

Trots att provningen utfördes av van personal var den effektiva 
driftstiden aldrig mer än 45 minuter innan något behövde lagas eller 
justeras. Kedjan gick varm, skruvarna som höll tändsystemet lossnade, 

J

Nu var det 1917 

Trender och tankar  
i skogen för 100 år sedan 
I årets betraktelse över vad som var ”på tapeten” 
inom det skogliga området för 100 år sedan är mycket 
sig likt. En del av de problem som beskrevs verkar  
vara desamma också idag.

Erik Valinger är pro- 
fessor i skogsskötsel  
vid institutionen för 
skogens ekologi och  
skötsel, SLU Umeå.  
Han är också vice  
ordförande i Skogs- 
historiska Sällskapet.

Archimedes med tiden 
klassiska utombords- 
motor hade bara till- 
verkats i några år när  
ingenjören Axel Ulrik 
Westfelt kom på att  
den nog också borde  
kunna användas för  
helt andra ändamål. 
Mediabanken SLU.

Det vanliga sättet  
att markera rågångar 
genom att bläcka en  
del träd ansågs som  
ett stort problem det  
här året. Den här  
tallen bär syn för sägen.  
Bild: Lars Klingström
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den böjliga axeln havererade och bensintanken började läcka redan 
under den första dagen. Också cylindern gick sönder. Under de följande 
tre dagarna uppstod andra incidenter där vare sig kopplingen eller  
växellådan fungerade och inte heller den böjliga axeln. 

Archimedes-motorn hade en effekt på antingen 2,5 eller 5 hk och 
vikten var cirka 15 kg för sågenheten och 40 kg för motorenheten.  
Det var alltså en mycket tung maskin som krävde att minst två per- 
soner skötte den. Sammantaget var omdömet efter provet: ”Sector  
arbetade icke nöjaktigt och gav icke heller tillfredsställande resultat. 
Vidare är priset mycket högt, 2500 kr”. 

Sedan maskinens uppfinnare, direktör Axel Westfelt från Mariefred, 
senare bytt ut den böjliga drivaxeln mot en kardanaxel tillverkades  
Sector i stort antal. Av dessa såldes flera till den tyska armén under  
första världskriget. Hur dess driftsäkerhet var där finns emellertid  
inte beskrivet i den skogliga litteraturen från 1917.

I SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT det aktuella året finns ett utlåtande 
från Kungliga Domänstyrelsen över den så kallade Värmlandskommis-
sionens förslag om en uppskattning av Sveriges skogar. I tolv att-satser 
sammanfattar Domänstyrelsen betydelsen av en riksskogstaxering. 

Trots det massiva stödet från Domänstyrelsen så skulle det dröja 
ännu några år innan taxeringen kunde påbörjas 1923. 

I samma tidskrift går också att läsa vilka beslut 1917 års riksdag tog 
i frågor som berörde skogshushållningen i Sverige. Som kuriosa kan 
nämnas att riksdagen bland annat biföll en proposition om att anordna 
jägmästarboställen för revirförvaltare i Västerbotten och Norrbotten. 
Anslaget visade sig dessvärre något snålt tilltaget, 337 000 kronor,  
men det byggdes ändå ett antal bostäder för de anvisade pengarna. 

Det är intressant att ur dagens perspektiv konstatera att jägmästar-
boställena byggdes mycket gediget. Flera av dem fungerar än idag som 
bostäder, vandrarhem eller hotell. I sammanhanget kan också nämnas 
att riksdagen samma år beviljade en utökning av jägmästarkursen från 
30 till 37 elever. Således såg man ett ökat behov framöver av utbildade 
skogliga befattningshavare i landets nordligaste delar.

DET NÄMNS INTE MYCKET OM HUR KRIGET i omvärlden påverkade den  
skogliga sektorn. Kanske därför att det vid det här laget pågått under 
flera år. Dock pekar Henrik Carbonnier i tidningen Skogen på att Do-
mänstyrelsens förordande av en riksskogstaxering borde kommit  
före kriget. Då skulle situationen i Sveriges skogar varit känd och det 
varit möjligt att se hur mycket avverkning som kunnat utföras utan  
att skogstillståndet försämrades. Under rådande högkonjunktur önskade 
flertalet markägare avverka för att tillgodogöra sig de ökade vinsterna. 
Carbonnier var orolig för skogarnas tillstånd. Han hade hellre sett att 
dessa vinster investerats till ”skogarnas fromma” genom att förbättra 
skogsvården, öka dikningsinsatserna, rusta nya och äldre transport- 
leder och att bygga skogsarbetarbostäder.  

Hur skogssektorn reagerade när världskriget tog slut året därefter  
får vi återkomma till vid senare tillfälle.

Så började det … 

Skogsdagarna 3–5 maj 1917  

DE HÄR DAGARNA SAMLADES SKOGSMÄN från hela landet till Stockholm 
för att delta i det som kom att bli den första Skogsveckan, idag Skogs-
näringsveckan. Det var Svenska Skogsvårdsföreningen som beslutat att 
genomföra ett separat event för sina medlemmar istället för att, som 
tidigare, ses vid den årliga Lantbruksveckan. Skälet var att Skogshögs- 
kolans och Statens Skogsförsöksanstalts nya byggnader vid Experi- 
mentalfältet nu stod klara att invigas. 

Skogsvårdsföreningens möte genomfördes i KFUM:s lokaler på  
Birger Jarlsgatan där professorerna Gunnar Andersson och Rutger 
Sernander föreläste om världens barrskogstillgångar och om naturskydd 
och skogsvård. Öppningstalare var före detta statsministern, men just 
detta år utrikesministern, Arvid Lindman.

EFTER LUNCH GICK SKOGSMÄNNEN tvärs över gatan till Engelbrektsplan  
där ett extratåg med destination Experimentalfältet väntade. Den  
högtidliga invigningen av de nya byggnaderna förrättades efter veder-
börlig studentsång av kungen, Gustaf V. 

Det är intressant att notera att man i programmet med fetstil på- 
mindes om att medföra ”brödkort” till kvällens högtidsmiddag på Grand 
Hotel. 1917 var ju ett krisår och bröd var sedan i början av januari  
ransonerat – vilket också tydligen gällde vid sådana här tillfällen.

Under resten av veckan genomförde ett antal andra skogliga för-
eningar separata möten, bland annat Svenska Skogvaktareförbundet, 
Sveriges Kronojägareförbund, De extra jägmästarnas förbund och  
Svenska Forstmästareförbundet med flera. Värt att observera i pro- 
grammet är att också Svenska Naturskyddsföreningen deltog i denna 
den första skogsveckan. 

Skogshögskolans nya 
byggnad vid nuvarande 
Frescati invigdes av  
kung Gustaf V under  
den första skogsveckan. 
Mediabanken SLU. 

Programhäftet till  
skogsdagarna har vänligt 
lånats ut av Johannes 
Norrby i Nacka, medlem i 
Skogshistoriska Sällskapet.

Trots snåla anslag blev  
de nya jägmästarbo- 
ställena gedigna och  
de flesta står kvar än  
idag. Här Brittgården  
i Arvidsjaur.  
Foto: Erik Valinger.
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Oinskränkt ubåtskrig. Tyskland 
frångick i februari principen om 
att inte anfalla fartyg från neut- 
rala länder. Alla fartyg som inte 
gick under tysk flagg eller kom 
från ett vänligt sinnat land sågs 
som fientliga. Det tyska beslutet 
blev ett starkt motiv för USA  
att gå med i kriget. 

Brödransonering. 
Felslagna skördar 
och avspärrningar 
på grund av kriget 
gjorde att bröd 
och mjöl ranso-
nerades i januari, 
snart också socker. 
Samtidigt tre- 
dubblades pota-
tispriserna. 

Motbok införs i Sverige.  
Som en kompromiss mellan  
de som ville införa totalt  
spritförbud och de som inte  
ville ha några restriktioner  
alls, infördes ett system   
med motbok. En vanlig  
ranson för en man var tre  
liter sprit i månaden. Direk- 
törer fick köpa fyra. Kvinnor  
en halv liter – per kvartal. 

Händelser i Sverige och världen  
för hundra år sedan

Nu var det 1917

I Sverige var det ett mörkt år med  
ransonering av livsmedel, hungerkravaller  
och revolutionära stämningar.  
Ute i världen rasade kriget för fjärde året. 

Självständighetsförklaring  
i Finland. Sedan banden med  
Sverige klippts efter freden med  
Ryssland år 1809, bildades  
storfurstendömet Finland under  
rysk överhöghet. Den 6 decem- 
ber 1917 förklarade sig Finland  
självständigt.

Ryska revolutionen. I februari  
inleddes den ryska revolutionen i 
Sankt Petersburg då tsarens trupper 
öppnade eld mot en folkmassa och 
dödade 25 personer. I november  
(oktober enligt den julianska kalen-
dern) fullbordades revolutionen  
och tsartiden var definitivt över. 

Lenin i Sverige. Den  
13 april anlände Lenin 
med tåg till Stockholm,  
på sin väg från Schweiz  
till revolutionens Ryss- 
land. Här går han på 
Drottninggatan i sällskap 
med publicisten Ture  
Nerman och borgmästaren 
Carl Lindhagen. Kanske 
på väg till PUB där Lenin 
köpte en kostym.

Nästan revolution. Knapp- 
heten på livsmedel skapade 
revolutionära stämningar  
våren 1917. Kulmen kom den 
5–6 juni då arbetarna i Stock-
holm krävde lika rösträtt och  
åtta timmars arbetsdag. Polisen 
gjorde chock på Gustaf Adolfs 
torg. Ett trettiotal personer  
skadades svårt av sabelhugg 
och ännu fler reds omkull.  
På bilden skyddas Hjalmar  
Branting av beridna poliser. 

”På västfronten 
intet nytt”. Titeln 
på Erich Maria Re-
marques berömda 
bok är övertydlig 
beskrivning av läget, 
detta det fjärde 
krigsåret. Menings-
lösa offensiver 
körde fast i leran 
och ledde bara till 
enorm blodspillan. 

Ernst Rolf lämnade 
det här året rollen 
som bondkomiker 
och bytte om till 
smoking, frack och 
eleganta kupletter 
som ledare för 
Fenixcabareten. 
Fenixpalatset var 
Stockholms ledande 
nöjesställe där man 
kunde äta, dricka 
och samtidigt lyssna 
på musik och dikt-
uppläsning. 
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Så började det … 

Årtiondena då det  
skogsindustriella klustret  
i Gävle-Dala växte fram 

Hans Troedsson, före detta utvecklingschef vid Stora Enso Skog berättar 
här om den dynamiska tid då sågverksindustrin i Dalarna under bara några få 
årtionden kickstartade för att så småningom med Dalälvens hjälp förflyttas 
ned mot kusten. Artikeln är ett sammandrag av en längre text som i sin helhet 
finns på www.skogshistoria.se. Sammandrag: Lars Klingström.  

Fram emot mitten av 1800-talet hade avvittringen och  
storskiftet nått en stor del av Dalarnas socknar. Stora arealer  
kronoskog som tidigare varit ekonomiskt värdelösa blev  
nu bondeägda. När samtidigt efterfrågan på trävaror från  
övriga Europa ökade drastiskt blev bondeskogarna heta  
uppköpsobjekt för de nya sågverk som växte upp runt  
sjön Runn. 

Domnarvets sågverk, sannolikt 1874. Järnvägsbron över Dalälven är klar, men 
Bergslagarnas järnväg ska inte inviga sträckningen mellan Ludvika och Falun förrän 
året därpå. Fortfarande transporteras de sågade trävarorna på pråmar nedför älven 
till Torsång och sedan över Runn till Korsnäs och vidare med Gävle-Dala järnväg. 
Arbetet vid sågen har avstannat i avvaktan på att fotografen ska bli färdig med sin 
bild. I förgrunden tre halvlastade pråmar med trävaror. Till höger ångbåten Domn- 
arfvet som drog pråmarna i ännu några år innan den fick följa med ner till kusten  
och dra timmer över Hedesundafjärden. Domnarfvet är still going strong, vedeldad 
och K-märkt, men nu som fritidsbåt. Digitalt museum.
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ET VAR DEN HÄR KOMBINATIONEN SOM fick driftiga människor att 
se möjligheterna med de nya förutsättningarna. En av dem var 

”industrikungen”i Gävle, Per Murén. En annan var lantmätaren Georg 
de Laval, styresman för storskiftet i Dalarna. Det var han som hade bäst 
kunskaper om de enorma naturtillgångar som hade gjorts tillgängliga.

Men det var den tekniska utvecklingen som gjorde att insikterna 
kunde omsättas i praktisk handling.

Fram till början av 1800-talet tillhörde merparten av övre Dalarnas 
skogar kronan, det vill säga staten. Bönderna i byarna kunde utnyttja 
skogen för husbehov, hämta ved och byggnadsmaterial och släppa sina 
kreatur på bete i dem.

Efter generationer av arvsskiften var deras odlingsmarker fragmente-
rade och fattigdomen utbredd. År 1802 fattade regeringen därför beslut 
om att ett storskifte måtte genomföras för att förbättra förutsättningarna 
för jordbruket. Samtidigt skulle de stora kronoskogarna tilldelas byarnas 
fastigheter. Det var således genom storskiftet som bönderna blev skogs-
ägare. Dock dröjde det till fram på 1840-talet innan Bergslagets och 
järnbrukens tidigare ensamrätt att ta virke ur skogarna upphävdes och 
det uppstod en marknad för både avverkningsrätter – och skogsmark.

STORSKIFTET I DALARNA INLEDDES i Nås socken år 1803 och avslutades  
inte förrän drygt 90 år senare i Särna och Idre. Men redan innan den  
så kallade åbodelningen inom en by hunnit genomföras kunde andelar  
i byns skogstilldelning säljas. 

För fattiga bönder måste det som skedde under den här tiden ha 
framstått som en skänk från ovan. De skogar de i alla tider nyttjat till 
husbehov fick nu också ett ekonomiskt värde.

Det säger sig självt att de saknade möjlighet att bedöma hur stort 

detta värde var. Det insåg däremot den tidens industriella och finan-
siella elit, i den här delen av Sverige representerad av köpmännen och 
industriidkarna i Gävle. Liksom överallt annorstädes i Sverige hade de 
noterat den starkt växande efterfrågan på sågade trävaror.

Förstås hade de också insett potentialerna med ångan som gjorde det 
möjligt att lokalisera sågar också till platser där det saknades vattenkraft.

Sveriges första ångsåg hade startats vid Tunadal i Medelpad år 1849. 
Drömmen för Gävlefolket var att etablera en liknande anläggning i  
trakten av sin hemstad – och ta del av de exportintäkter som hägrade. 

MEN DET FANNS ETT PROBLEM. Ett stort sådant. Dalälven, som ända sedan 
1600-talet hade fungerat som flottled för vedförsörjningen till Falu 
gruva via sjön Runn, ansågs vid den här tiden omöjlig att flotta timmer 
på ända till kusten. Dels på grund av de många sjöarna längs nedre 
Dalälven, dels därför att flottningsinstallationer förbi fallen i Älvkarleby 
stod i konflikt med det inkomstbringande laxfisket där.

Däremot fanns det som nämnts goda möjligheter att flotta timmer 
till Runn på Dalälven. I Djurås, bara några mil uppströms flyter  
Västerdalälven och Österdalälven samman. Via dem hade timmer och 
gruvved från landskapets västra och norra delar flottats i århundraden 
både till den gamla vattensågen i Domnarvet och för vidare befordran 
till gruvan i Falun. Och via Svärdsjöån som rinner ut i Runn skulle  
timmer kunna flottas från nordöstra Dalarna. Det framstod därmed 
som om en ångsåg lokaliserad invid Runn skulle vara ett idealt läge  
vad gäller försörjningen med timmer.D

Lantmätaren Georg  
de Laval var en nyckel-
person genom sina goda 
kunskaper om skogarna i 
norra och västra Dalarna.  

Korsnäsbolagets första 
ångsåg låg på en udde  
i Runn. Observera ång- 
loket tillhörigt Gefle- 
Dahla Jernväg som  
stånkar fram i förgrun-
den. Oljemålningen  
utfördes av S. Albert 
Blombergsson på 
1860-talet. Dalarnas 
Museum.

”Industrikungen”  
i Gävle, Per Murén,  

var pådrivande för att  
få både industrin och 

järnvägen till stånd.   

5-stjärnig skogsskötsel
Vår skogsförvaltning bygger på helhetsgrepp. Vi arbetar 
i team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter 
och ekonomer och vi når resultat som ofta vida 
överträffar våra kunders förväntningar. Skogssällskapet 
finns i Sverige, Finland och Baltikum. 
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Runn
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karleby

Bomhus

Linghed

Insjön

Domnarvet

Torsång

Svärdsjöån

Korsnäs

Men samtidigt omöjligt. Det saknades ju möjligheter att på den 
tiden landvägen transportera sågade trävaror vidare till Gävle.

Detta predikament fick dock sin lösning genom den tekniska  
utvecklingen. Vid den här tiden, strax före 1850, hade ett nytt trans-
portmedel börjat tala om sig: Järnväg. Redan på 1830-talet hade  
järnvägar anlagts i både England och flera länder på kontinenten.  
I det glest befolkade Sverige med sina långa avstånd gick det trögare. 
Men vid mitten av 1800-talet tog utvecklingen fart.

TILL DEM SOM OCKSÅ INSÅG möjligheterna med järnvägar hörde inte  
oväntat de köpmän och industriidkare från Gävle, som med Per Murén 
som drivande, kastade lystna blickar på de skogar som gjorts tillgäng- 
liga genom storskiftet.

De var tidigt ute. Redan 1851 ansökte de om statligt lån för att 
bygga en järnväg mellan Gävle och Falun. Det var fem år innan några 
”riktiga” järnvägar med ångloksdragna tågsätt hade anlagts i Sverige. 
Deras nit understöddes av att en sådan transportförbindelse också 
välkomnades av både järnbruken i området och inte minst av gruv- 
folket i Falun.

Den nya banan började byggas 1855. Fyra år senare rullade det 
första tåget mellan Falun och Gävle. Med sina 91 kilometer förfogade 
det nybildade Gefle-Dahla Jernvegsaktiebolag över landets då längsta 
sammanhängande järnväg.

Parallellt med järnvägsplanerna framskred också projektet med en 
ångsåg vid Runn. Georg de Laval förvärvade på järnvägsintressenternas 
uppdrag år 1854 mark vid Korsnäs, strax utanför Falun, just där Svärd-
sjöån via Hosjön flyter ut i Runn och där järnvägen skulle dras fram. 
I mars 1855 bildades så Korsnäs Sågverksaktiebolag med säte i Stora 
Kopparbergs socken.

ARBETET MED DEN TREDJE FÖRUTSÄTTNING-

EN för den nya ångsågen – inköpen av 
avverkningsrätter – pågick parallellt. 
Med de kunskaper om Dalaskogarna 
som Georg de Laval skaffat sig som  
ansvarig för storskiftet, var han rätt 
man för uppgiften. De första köpen 
gjordes 1854 och omfattade 15 000 
tunnland i Järna socken och 35 000 
tunnland på Sollerön.

I december 1855 beställdes ång-
maskiner och utrustning till det nya 
sågverket i Korsnäs. Konstmästaren 
Håkan Steffansson vid Falu gruva ritade 
byggnaderna. År 1858 kom man igång med sågningen. Ett år senare 
stod järnvägen till Gävle klar. Etableringen flöt således som man säger 
idag, klapp-klapp-klapp.

Den nya sågen var med sina åtta ramsågar och fyra par cirkelsågar 
en bjässe för sin tid. Den drevs av två ångmaskiner som matades av åtta 
ångpannor. Varje dygn förvandlades 800 stockar till plank och bräder. 
Lagret av avverkningsrätter var betryggande och möjligheterna att köpa 
mer – mycket mer – nästan obegränsade. De Laval konstaterade år 1859 
att det i Dalälvens floddalar ovan Runn fanns två miljoner tunnland 
skog där det aldrig avverkats sågtimmer. Inget annat sågverk i Skandina-
vien hade sådana förutsättningar som Korsnäsbolaget. Han menade att 
den nya sågen vid Runn utan tvekan skulle 
kunna byggas ut till dubbla storleken utan 
att riskera råvarubrist. Och detta även när 
han beaktade att det fanns fler som smidde 
sågverksplaner kring Runn.  

FÖR DET VAR NU INTE BARA KORSNÄSBOLAGET 
som insett det strategiska läget vid Svärdsjöåns 
utlopp i Runn, nu när järnvägen till Gävle 
blivit till. Carlsfors Sågverks AB drog också 
i gång år 1859 och det 1854 bildade Kopp-
arbergs och Hofors Sågverksbolag (som senare 
blev Kopparfors) två år senare med Nässågen, 
nästan vägg i vägg med Carlsforssågen vid 
Hosjön på norra sidan av Korsnäs. Båda dessa 
sågar försörjdes med virke som kom norr-
ifrån – via Svärdsjöån som avvattnar de stora 
skogarna i gränslandet mellan Dalarna och 
Hälsingland. År 1874 blev Kopparforsbolaget 
ägare även till Carlsforssågen.

Initiativtagare till Kopparforsbolaget var 
överstelöjtnanten och bruksägaren W.A. Nis-
ser, som redan 1854 tillsammans med några 
andra industri- och affärsmän bjöd in Hofors 
bruk och  Stora Kopparbergs Bergslag – Berg-
slaget – till att var för sig bli tredjedelsägare i 

  www.rottneros.com

På 1850-talet var 
Dalälven inte möjlig 
att utnyttja för flott-
ning ner till kusten på 
grund av de många 
sjöarna och fallen vid 
Älvkarleby. Ortsnam-
nen är en del av dem 
som nämns i texten. 

Gefle-Dahla Jernväg-
saktiebolag skapade 
förutsättningarna för 
sågverken vid Runn 
öppnade världsmark-
naden för Dalaskog-
arna.

De båda sågverken  
Näs och Carlsfors låg 
granne med varandra  
just där Svärdsjöån  
rinner ut i Runn.  
Bild: Digitalt museum.



18 19

det nya bolaget. Dessa företag, som var stora järnbruksägare förväntades 
i första hand vara intresserade av de avsevärda mängder träkol som var en 
viktig biprodukt i sågverksamheten på den här tiden.

BERGSLAGET HADE FRAM TILL DEN HÄR TIDEN varit inriktat på Falu gruva 
och kopparhanteringen samt ett antal  järnbruk. Men man hade också 
sedan lång tid producerat virke för egna behov vid en vattendriven såg 
i Dalälven vid Domnarvet. Med färska insikter om den mycket ljusa 
framtiden för sågade trävaror, beslutade man sig snabbt för att bygga  
en ny såg i Domnarvet. Dock fortfarande med vattendrift. År 1861  
stod den klar med åtta ramsågar och kraftigt ökad kapacitet. 

Fram till dess hade transporten av trävarorna från Domnarvet till 
Falun skötts med slädekipage vintertid och under resten av året med 
segelskutor ner till Torsång och vidare över Runn till Falun. Nu gjorde 
den nya tidens teknik entré även i det här sammanhanget. Den ångdrivna 
bogserbåten Domnarfvet levererades i delar från Stockholm till Gävle 
och vidare på den nya järnvägen till Korsnäs där den sattes ihop. Med 
dess hjälp drogs sedan trävarulastade pråmar från sågen i Domnarvet till 
Korsnäs för vidare befordran med järnväg till hamnen i Gävle.

Inom loppet av bara några få år hade det alltså samtidigt byggts  
fyra stora exportinriktade sågverk vid, och i närheten av, Runn. 

FÖR MÄNNISKORNA I DE DALABYGDER som berördes måste det som hände 
under åren runt 1860 ha framstått som något av revolution. Till skogar 
som dittills bara utnyttjats av de lokala bönderna kom skogsarbetare 
från alla möjliga håll i landet. Bönderna sålde skogsmark och avverk-
ningsrätter så det stod härliga till. Det flöt in pengar som åtminstone 
tillfälligt fick dem att känna sig rika. Att många snart fick anledning  
att ångra försäljningen av sina skogar är en annan historia. 

I Kopparbergs läns landshövdingeberättelse för åren 1861–1865 
konstaterades, att de nya sågverken tillsammans med timmeravverk-
ningar, strömrensningar och flottningsföretag hade medfört att en 
mängd personer dragits från jordbruket till dessa mer inkomstbringande 
sysselsättningar. Den brist på arbetskraft som detta orsakade hade drivit 
upp priserna på dagsverken till belopp, som ”ej stått i proportion till 
jordbrukets avkastning”.

Men det var som vi vet inte bara i Dalarna som man insett de nya 
och strålande förutsättningarna för sågade trävaror. Överallt i Sveriges 
skogrika bygder pågick en febril verksamhet för att ta vara på dem, ofta 
med hjälp av utländskt kapital. Vid nära nog varenda älvmynning bygg-
des nya sågverk. Och runt dem växte det fram helt nya samhällen. 

PÅ DALÄLVEN HADE DET FRAM TILL den här tiden inte varit möjligt att flotta 
timmer ända ner till kusten. Men vid 1850-talets slut började planer på 
att göra hela älven flottningsbar ta form. Initiativet kom från Qvarnfors 
Sågverksbolag vid Älvkarleby. Där hade funnits en mindre såg med anor 
från 1600-talet. Under 1850-talet hade den moderniserats samtidigt 
som flottleden iordningsställts så att det gick att hämta timmer ända 
uppifrån Dalgränsen. Nu gick man vidare och gjorde det möjligt att 
flotta längs hela älven från Runn. År 1864 var det klart. 

Dalälvens förvandling till flottled hade noterats av de båda norr-
männen Hans Rasmus Astrup och Niels Georg Sörensen. Astrup hade 

tidigare med eget fartyg exporterat klippfisk till bland annat Spanien. 
Där hade han noterat att det också fanns en annan nordisk produkt  
som mötte stor efterfrågan: trävaror. Tillsammans med Niels Georg 
Sörensen etablerade han en firma i Barcelona för import av trävaror.  
År 1856 flyttade de firman till Stockholm. Där tog de direkt itu med  
att förverkliga sina planer på att själva etablera sig som tillverkare av 
sågade trävaror vid någon av Sveriges många älvmynningar. 

Valet föll på Dalälven och 1868 köpte de den befintliga sågen vid 
Kvarnforsen i Älvkarleby samtidigt som de förvärvade lämplig mark  
i Skutskär för att där bygga ett helt nytt sågverk. Men det återstod ett 
problem: Hur skulle timret kunna flottas förbi Älvkarlebyfallen? Där  
bedrevs ju sedan urminnes tider ett givande laxfiske. Strandägarna hade 
redan dåliga erfarenheter av Kvarnforssågen, som de menade avsevärt 
hade försämrat laxfisket. De protesterade högljutt mot planerna och  
fick myndigheterna på sin sida.

Astrup och Sörensen löste detta med en konstbyggd flottled från 
hålldammen uppströms Älvkarlebyfallen med rännor och kanaler  
genom skogar och kärr fram till Skutskär, en sträcka på 11 km. Den 
stod klar 1869 och året därpå började deras nya såg i Skutskär att  
producera trävaror.

I LANDSHÖVDINGENS BERÄTTELSE FÖR åren 1866–1870 beskrivs sågen som 
ett ”storartat etablissement” med elva ramsågar, fem cirkelsågar samt 
hyvel- och listmaskiner. I det likaledes nyanlagda samhället fanns 26 
bostadshus för tjänstemän och arbetare. Där hade också byggts skola 
och ett sjukhus med tolv platser. Hamnen hade besökts av 130 fartyg 
från åtta länder.

Den driftige norr- 
mannen Hans Rasmus 
Astrup insåg möjlig- 
heterna med att bygga 
en såg vid Dalälvens 
mynning när Dalälven 
gjordes flottningsbar 
hela vägen från Dalarna. 
Tillsamans med kollegan 
Niels Georg Sörensen  
byggdes sågen  
i Skutskär. 

Fallen i Älvkarleby.  
Elias Martin utförde  
målningen sannolikt 
1798. Digitalt museum.
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År 1872 löste Hans Rasmus Astrup ut sin kompanjon och blev 
ensam ägare till det nya bolaget som fick namnet Skutskärs Trävaru AB. 
Det byggdes ut och blev Sveriges och – under en tid – även världens 
största sågverk.  

Snart nog hårdnade konkurrensen om virke mellan de tre dalabo- 
lagen Korsnäs, Kopparfors och Bergslaget samt andra virkesköpare. För 
att mildra den inbördes konkurrensen och stärka ställningen gentemot 
andra började Bergslaget och Korsnäs samarbeta om råvaruförsörjningen. 
År 1876 kom också Kopparfors att delta i samarbetet. Trebolagen som  
den nya konstellationen kallades, samordnade såväl inköp av mark och 
avverkningsrätter som drivning och flottning på Dalälven. Samarbetet  
blev framgångsrikt. Trebolagen dominerade virkesmarknaden i Dalarna 
fram till slutet av 1880-talet. 

Men dess verksamhet väckte också stark kritik. Landshövdingen 
Curry Treffenberg skrev i femårsberättelsen för 1876–1880 att sågverks-
rörelsen i länet hade kommit att samlas i några få stora bolag ”på ett 
sådant sätt att den i dessa bolags händer i själva verket antagit karaktären 
av ett tryckande monopol”.

PÅ INITIATIV AV KORSNÄSBOLAGET sades trebolagsavtalet upp i slutet av 
1889. Delningen av den stora gemensamma egendomen tog lång tid 
och var inte helt avslutad förrän 1899. År 1889 infördes bestämmelser 
som innebar att tiden för avverkningsrätter minskades från 50 till  
20 år. Denna tid förkortades 1905 till fem år, ungefär vad som gäller 
också idag. 

Det är intressant att notera att samma tre företag, tillsammans med 
Iggesund, år 1976, alltså exakt 100 år efter det Trebolagen bildats gick 
in i ett nytt samarbete om virkesinköp. Den här gången under namnet 
Industriskog, som verkade fram till 1999. 

Mot kusten! 
TROTS ATT DE TRE BOLAGENS SÅGAR VID Runn och Domnarvet var både 
moderna och ändamålsenliga så blev de inte särskilt långlivade. Trans-
porterna med järnväg blev jämförelsevis dyra. De tidigare svårigheterna 
med flottning på Dalälven ner till kusten hade också visat sig möjliga  
att övervinna.  

Sedan sågen i Skutskär blivit till år 1870 väcktes tankar om att 
Bergslaget, Korsnäs och Kopparfors via ett gemensamt ägt bolag skulle 
förvärva den. Eller också att man i samma område skulle hitta ett lämp-
ligt ställe för att bygga ett helt nytt, stort och rationellt sågverk. Frågan 
började utredas 1882 på initiativ av Korsnäs disponent, Abraham Johan 
Helleberg och Bergslagets unge disponent Erik Johan Ljungberg.

 Det stod helt klart att det skulle finnas mycket att tjäna på en 
kustlokalisering. Men det fanns också en hake: Ekonomin i Gefle Dahla 
Jernvegsaktiebolag skulle kraftigt försämras om transporterna av trävaror 
upphörde. Och bland järnvägsbolagets aktieägare fanns A.O.Wallenberg 
och hans Enskilda banken. Herrar Helleberg och Ljungberg ägnade stort 
utrymme åt att diskutera denna fråga i sin korrespondens i början av 1882. 

SNART STOD DET KLART ATT Hans Rasmus Astrup i Skutskär var intresserad 
av att sälja sin såg. Men det belopp han begärde, 4,5 miljoner kronor, 
var mer än vad Helleberg och Ljungberg var beredda att betala. För-

handlingsläget var komplicerat eftersom A.O. Wallenberg, som hade 
gamla nära relationer till Astrup nu också satt i Kopparfors styrelse.  
Han verkade faktiskt för att Kopparfors skulle lägga ett bud på 
Skutskärssågen tillsammans med en annan spekulant. 

Helleberg och Ljungberg gav dock inte upp, utan köpte mark vid 
Harnäsbukten, helt nära Skutskärssågen för att sätta press på Astrup. 

Helleberg hade ledningen i Korsnäs med sig på Skutskärsprojektet, 
men bolagsstämman anförd av Per Murén och andra delägare i GDJ  
avvisade förslaget. Sedan Helleberg omkommit i en jaktolycka 1882 
kom planerna på en sågverksfusion av sig för de närmaste åren.

Istället blev det Bergslaget som ensamt förvärvade sågen i Skutskär 
år 1885. Korsnäs valde då istället att bygga ut sitt sågverk vid Runn. 
Samtidigt började man också utreda en flytt av verksamheten till  
kusten. Beslut togs inte förrän 1897 då bolagsstämman bestämde att 
omlokalisera sågen till Bomhus, strax söder om Gävle där man redan 
hade en brädgård och ett hyvleri. 

FÖR ATT KLARA TILLFÖRSELN AV TIMMER TILL denna plats byggdes en tre mil 
lång flottled i form av både grävd kanal och timrad ränna från Rämsön 
i Dalälven förbi fallen i Älvkarleby. Bygget tog ett helt år och sysselsatte 
som mest 700 man. Flottleden stod klar 1898 och samma år inleddes 
flytten av sågverket från Runn till Kastet i Bomhus utanför Gävle.  

Det blev ett närmast unikt, noggrant planerat och genomfört flytt-
ningsprojekt där allt – maskiner, byggnader och personal – ingick. Det 
måste ha varit dramatiskt för de anställda att bryta upp från sina hem  
i Korsnäs och i godsvagnar anträda färden till den nya platsen. De som 

Verksamheten var livlig  
i Skutskär på 1870-talet.  
I hamnen kan man räkna 
till inte mindre än 30 
fartyg vid kajerna och på 
redden. Observera också 
de nya bostadshusen 
grupperade runt torget. 
I förgrunden ses de milor 
där man kolade ribb och 
bakar från sågverket.  
Att tillverka träkol var  
ett viktigt sätt att ta hand 
om detta ”avfall” innan 
det fanns sulftmassabruk 
som kunde ta hand om 
det. Ännu fanns det gott 
om järnbruk som gärna 
köpte kolen.
Bild: Jernkontoret.

Dalarnas landshövding 
Curry Treffenberg oroa-
de sig 1880 för att länets 
sågverksrörelse ”antagit 
karaktären av ett tryck- 
ande monopol.”

Bergslagets disponent 
Erik Johan Ljungberg 
lyckades så småningom 
förvärva Skutskärssågen. 
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först for iväg, år 1898, kom till en obebyggd plats 
där det inte fanns ”någonting”. De sattes direkt i 
arbete med att bygga såghus och bostäder. Den här 
flytten har beskrivits av journalisten Owe Thoresson 
i Skogshistoriska Sällskapets årsskrift 2006.

Den gamla industriplatsen i Korsnäs övergavs 
inte helt utan viss verksamhet blev kvar, bland 
annat kolning och sågning av klenare dimensioner. 
Inte förrän 1945 lämnade Korsnäsbolaget slutgil-
tigt sin ”födelseort”. I dag är det mesta borta men 
ångmaskinhuset med sin skorsten står kvar som ett 
minnesmärke.  

OCKSÅ KOPPARFORSBOLAGET BÖRJADE successivt att 
söka sig mot kusten vid slutet av 1800-talet. Det var 
under den epok som brukar kallas ”Järnbruksdö-
den”. En stor del av Sveriges mindre järnbruk slogs 
då ut på grund av ny teknik som gjorde att konkur-
rensen från modernare anläggningar i köparländerna 
blev dem övermäktig. Många järnbruk hade under 
lång tid byggt upp egna skogsinnehav för att trygga 
tillgången på träkol. Nu blev de obehövliga – men 
lockande objekt för de nya exportsågarna. Koppar-
forsbolaget köpte 1878 Dådrans bruk med skogar i 
Rättvik och några år därefter Svabensverks bruk med 
skogar i sydvästra Hälsingland. I båda fallen var det 
skogarna som var skälet till förvärven. Samma sak 

gällde förvärvet av Ockelbo-verken med sina skogar i Gästrikland. 
I köpet av Ockelboverken ingick också en smalspårig järnväg. Denna 

förlängdes 1888 så att det blev möjligt att från Gästrikland transportera 
virke till Linghed vid Svärdsjöån och flotta det vidare till Kopparfors såg-
verk vid Hosjön på norra sidan av Korsnäs. Ockelbo-verken hade också en 
utlastningsplats vid hamnen i Norrsundet. Där fanns redan en ångsåg som 
Kopparfors förvärvade1889. Nästan omgående började man där bygga 
en ny och större såg. Genom att bygga ut järnvägen från Ockelbo ner till 
Norrsundet förflyttades tyngdpunkten i Kopparfors sågverksrörelse från 
inlandet till kusten. 1895 stod den utbyggnaden klar.

Men ännu var tiden inte mogen för att helt släppa inlandssågningen. 
Kopparfors anlade ett nytt sågverk i Linghed 1897. Produkterna kördes 
med den nya järnvägen till Norrsundet för utskeppning. 

Man ersatte också 1905 sin gamla såg vid Hosjön med en ny vid 
Runn, som kom att leva kvar ända till 1970-talet. 

DÅ BERGSLAGET ÅR 1885 UNDER VISS VÅNDA beslöt sig för att köpa den av 
Hans Rasmus Astrup utbjudna sågen i Skutskär var det ett av de största 
besluten i företagets historia. Själva sågen värderades till 1,2 miljoner kro-
nor. Skogar och avverkningsrätter till nästan 4. Bergslagets chef, Erik Johan 
Ljungberg betecknade köpet som ”den bästa affär som Bergslaget gjort”. 

Fördelarna var uppenbara: Man sänkte kraftigt transportkostnaderna 
för sina trävaror och man blev av med sin värste konkurrent både om 
skogsråvaran och på trävarumarknaden. Sist men inte minst innebar  
det en väsentligt ökad produktionskapacitet. 

Bergslaget fortsatte att driva sågen i Domnarvet till 1893 då 
Skutskärssågen slutligen var fullt betald. Den visade sig vara en kassako. 
Produktionen steg från 55 000 kubikmeter 1886 till i genomsnitt 210 
000 kubikmeter under 1890-talet. 

UNDER DE DRYGT FYRTIO ÅR SOM GÅTT sedan de tre sågverksbolagen etable-
rat sig vid Runn hade de nu merparten av sin produktion vid Botten-
havskusten. Men nu stod de inför nya utmaningar och nya möjligheter. 
De första pappersmaskinerna hade körts igång i Sverige på 1830-talet. 
Då var det fortfarande lumpråvara som gällde. På 1850-talet hade man 
lärt sig att göra papper av slipmassa, det vill säga av ved som sönder-
delades genom att köra den i så kallade slipstolar. Och under slutet av 
1800-talet introducerades de kemiska massaprocesserna i Sverige.  
Därigenom blev det möjligt att tillvarata klenvirke och sågverkens spill-
virke som massaråvara. Våra tre bolag blev alla också massatillverkare 
under decennierna närmast före och efter förra sekelskiftet.

HUR DE TRE GÄVLE-DALABOLAGEN DÄREFTER kom att utvecklas leder för 
långt att redogöra för i den här artikeln. Men klart är att 1900-talet 
blev minst lika dynamiskt som andra halvan av 1800-talet. Idag möter 
skogen större intresse och förhoppningar än kanske någonsin. Både håll-
barhetsaspekten och klimatförändringen talar för en ökad användning 
av skogsråvara – som byggmaterial och som bas för en stor mängd helt 
nya produkter.   

Den tre mil långa  
timmerrännan som  
1898 byggdes från 
Rämsön, uppströms 
Älvkarleby, till Bomhus 
utanför Gävle under- 
hålls fortfarande. 
Korsnäsbruket tar  
sitt sötvatten via den  
och gångbroarna  
som löper längs  
rännan har gjort den  
till en spännande 
 vandringsled. 

Den här artikeln  
är ett samman- 
drag av Hans 
Troedssons  
betydligt längre 
text, som också 
behandlar ut- 
vecklingen fram  
till idag. På Säll-
skapets webbsida 
skogshistoria.se  
kommer hela  
dokumentet  
att publiceras  
i början av 2018. 

www.gransforsbruk.com 
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Året är 1883 och platsen Hamra gård vid  
sjön Ämmern, inte långt från Rimforsa i södra  
Östergötland. En gårdsmålning som många andra  
– men som avslöjar att en ny tid har brutit in.  
Nere på fjärden släpar en liten ångbåt två virkes- 
lastade pråmar. Och på andra sidan sjön stiger  
röken från det ångsågverk som byggts bara  
några år tidigare. 

Så började det …

Kanalen som öppnade  
Kindabygdens skogar 

Artikeln är resultatet av ett 
samarbete mellan Lars Kardell 
och Skogshistoriska Sällskapets 
redaktör Lars Klingström. 
Läs mer om Lars Kardell  
på sidan 60. 

Ferdinand Hernlunds  
oljemålning hänger idag 
på Hamra hemma hos 
familjen Segerstéen.  
Foto: Lars Klingström.
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ID DEN HÄR TIDEN VAR DET INTE OVANLIGT att välbeställda bönder  
anlitade konstnärer för att porträttera sina gårdar. I det här fallet 

var det Hamras ägare, majoren Johan Henrik Segerstéen, som vänt sig 
till konstnären Ferdinand Hernlund för att få gården på duk. Den var 
just ombyggd och hans hustru Marianne hade dragit upp riktlinjerna 
för en engelsk park. Det är ganska uppenbart att paret Segerstéen också 
ville ha en ståndsmässig avbildning att hänga i salen på Hamra.

MÅLNINGEN VISAR EN SKOGSBYGD. Att det i Östergötland finns stora 
skogar är inte lika känt som den gängse bilden av en spannmålsprodu-
cerande slättbygd. I norr ligger Kolmården och Tylöskog med sina stora 
gränsskogar. I sydväst finns Hålaveden och öster därom dominerarar 
skogen på det småländska höglandets utlöpare mot norr. 

På de vidsträckta, uppodlade slättbygder som ligger däremellan fick 
människorna tidigt problem med sin virkesförsörjning. Lantmätarnas an-
teckningar på kartor, upprättade på 1640-talet, ger besked om att det här 
och var rådde brist på brännved, byggnadstimmer och gärdsgårdsvirke.1 
Hur man löste problemen framgår dock inte. Vägarna var på den tiden få 
och mycket dåliga. Möjligheterna att landvägen forsla några större mäng-
der virke var i princip obefintliga. Vinterns slädföre kan dock ha lättat på 
bördorna. Tidigt började man därför diskutera vad som så småningom 
blev Göta kanal. Samtidigt närdes också tankar om en sydostlig länk 
genom Stångådalens sjöar för att nå det skogrika Kinda härad.  

År 1751 skrev landshövding Lagerfeldt i Linköping att staden och 
däromkring liggande skoglösa härader var ”försatte i yttersta trångmål 
och förlägenhet i brist av brännved och alla oumbärliga byggnadsäm-
nen”. Däremot fanns i Kinda härad ”considerable skogar i hela lands-
orten vilka vid en båtleds inrättande kunna nyttiggöras i stället för att 
ligga och ruttna”. Samma argument återkommer i en skrivelse år 1772.2

Det är annars föga känt hur man under den här tiden löste sina  
virkesproblem i Östergötlands slättbygder. Men man ”överlevde”  
uppenbarligen utan att behöva frysa allt för mycket vintertid. Om 
nöden hade varit större, så hade den säkert lämnat flera avtryck i de 
historiska arkiven. 

Men det dröjde ända till år 1799 innan landshövding Lagerfelts  
propå, nästan ett halvt sekel tidigare, började konkretiseras. Ett bolag  
i Linköping gavs då privilegium att inrätta en båtled över sjöarna Åsun-
den, Järnlunden och Stora Rängen för att få fram virke ur de ”djupa 
skogarna”. Den sista milen fram till Linköping skulle dock transporten 
behöva ske till lands eftersom det där fanns flera betydande fall och 
forsar som med de medel man förfogade över inte kunde betvingas. 

Men bygget drog ut på tiden. Man hade problem med aktieteckning 
och senare också med slusskonstruktioner. När den nya transportleden 
slutligen stod klar år 1810 möttes den av ett tämligen svagt intresse. 
Efter det att den ena av de båda slussarna, den i Brokind, hade rasat år 
1813 lades kanaltankarna i malpåse.3 Det tyder på att de anförda pro-
blemen med virkesförsörjningen för slättbygdsbefolkningen nog inte var 
alltför bekymmersamma. 

SVERIGES BEFOLKNING ÖKADE SNABBT under 1800-talets första hälft. Det 
gällde också i Kindabygden. Ändå bör skogstillståndet i Östergötlands 
södra delar ha varit tämligen gott. Uppodling, svedjebruk, skogsbete 
och husbehovstäkt minskade visserligen för varje generation arealen 
skog. Men det geologiska underlaget hindrade odlingens expansion. Inte 
heller kopparverket i Åtvidaberg eller järnbruket i Boxholm förmådde 
att nämnvärt utarma skogarna annat än i sin omedelbara närhet. Skogen 
stod rycken. 

Trots debaclet med det första försöket att skapa en transportled sjö-
ledes, levde förhoppningarna kvar om att ”öppna” södra Östergötland 
för ett mer storskaligt skogsutnyttjande. Två större vattenvägar fanns 
att tillgå. Skogstillgångarna i Ydre härad, längst i söder, skulle kunna ex-
ploateras via Svartåns avrinningsområde och Kinda härads via Stångåns. 
Ovanligt nog för svenska förhållanden är att båda rinner norrut, belägna 
som de är i utkanten av småländska höglandet. Men i Stångådalen finns 
både stora sjöar och ett antal besvärande forsar som skulle passeras inn-
an virket kunde nå slättbygden. Det blev därför aldrig något bevänt med 

V
Efter mer än 200 år av 
diskussioner, misslyck-
anden och periodvis 
svagt  intresse kunde 
Kinda kanal invigas 
år 1872. Därmed fick 
södra Östergötlands 
skogsbygder via sjön 
Roxen kontakt med 
övriga Sverige – och 
världen. Nykvarns sluss 
i Linköping är den 
första av femton på  
det nio mil långa  
kanal/sjösystemet. 
Foto: Lars Klingström. 

»Med en kanals 
inrättande kan  
“de bästa mas-
teträd och spiror 
samt skeppsvirke 
och klappholtz  
som i Småland” 
finns, komma  
Eders Kongl.  
Maj:t och riket  
till den “märkeli- 
gaste vinning”.«
Kammarkollegiet 1781.

VI STÖDER SKOGSHISTORISKA 
SÄLLSKAPETS VERKSAMHET
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timmerflottning i den riktningen. Från de östra delarna letade sig dock 
en och annan stock med hästforor fram till Östersjön vid Gamleby.

UNDER 1850-TALETS GODA KONJUNKTURER återupplivades tankarna på ett 
kanalbygge i Stångådalen. Denna gång i förening med en tidigare plan 
på att vinna ny åkermark genom att sänka vattenståndet i de berörda 
sjöarna. Frågan hade diskuterats redan på 1790-talet men inte fått 
någon lösning. Det fanns djupa intressekonflikter mellan strandägare, 
fiskevattensägare och flottningsintressenter. Under det tidiga 1800-talet 
blev sjösänkningar vanliga och stöddes med statsbidrag. Nu lyckades 
dock landshövdingen år 1854 få parterna att acceptera ett kompromiss-
förslag som innebar både båtled och sjösänkning. 

De äldre kanalplanerna utvidgades också så att det skulle bli möjligt 
att med båt nå ända fram till Linköping och sjön Roxen. Där kunde 
man ansluta till den år 1832 färdigställda Göta kanal och skapa en 
förbindelselänk med ”stora världen”.  

Även om det i begynnelsen krånglade avsevärt med finansiering kun-
de Kinda kanal efter åtskilligt besvär tas i bruk år 1871. Den sträckte sig 
då nio mil från Horn i Åsundens sydspets till Roxen. De grävda delarna 
omfattade bara sex kilometer. Nivåskillnaden är drygt 52 meter som 
klaras via15 slussar i den nya och till stor del grävda sträckningen från 
Stora Rängen ned mot Linköping.4 

PÅ 1850-TALET HADE EXPLOATERINGEN AV norra Sveriges skogar inletts. Den 
leddes till stor del av utländska entreprenörer, vilka införde modern teknik 
i form av ramsågar och ångmaskiner. De finansierade också flottledsrens-
ning, sågverk och fartyg. Avverkningarna i skogarna ökade tiofalt under 
andra halvan av 1800-talet, från 2 till 19 miljoner skogskubikmeter. 

Utvecklingen hade startat när företrädare för engelska och skotska 
handelshus i Göteborg på 1830-talet börjat söka sig uppströms Göta älv 
i sin jakt på virke. De passerade Vänern och vidare in i Klarälvsdalen. 
Där stötte de på exploatörer som kommit över Kölen, från Norge, där 
storskaliga avverkningar sedan decennier skummat grädden av skogarna. 
Med älven som pulsåder exploaterades Värmlands skogstillgångar. Virket 
flöt i strida strömmar ner mot Vänern och skeppades vidare ut till det allt 
virkeshungrigare Europa. När sedan skogarna i Värmland hade tömts på 
sina mest värdefulla träd, fortsatte exploateringsvågen vidare norröver. 

Med timmerfronten följde värmländska vandringsarbetare, vilka se-
dan länge upparbetat färdigheter i flottledsbyggnationer, avverkning och 
körning. De befolkade också de nyuppförda sågverkssamhällena. När 
säsongen var över tog de sig hem till sina småbruk i västra Värmland.5 

Den välkända exploateringen av de norrländska skogarna under an-
dra halvan av 1800-talet har dolt en relativt sett, minst lika omfattande 
verksamhet i södra Sverige. Där timmerträden stod hyfsat tätt, dök det 
också här upp hugade lycksökare och kapitalister. I delar av Götaland 
fanns, där flottningsmöjligheter saknades, vid den här tiden fortfarande 
stora skogar med gott om grovt timmer. 

Mitten av 1800-talet var, som vi vet, en dynamisk tid i hela Sverige. 
Den tekniska utvecklingen öppnade nya möjligheter. Det var de många 
järnvägsprojektens tid. Överallt i Sverige sjöd det av planer på att via 
spårbunden trafik öppna dittills isolerade bygder och inlemma dem i det 
industrisamhälle som gradvis höll på att växa fram. 

ÅR 1874 STOD DET SOM då kalla-des Östra stambanan klar. Den förband 
Nässjö med Norrköping och via Katrineholm också med Stockholm och 
Göteborg. Den nya järnvägen innebar att Svartåns avrinningsområde 
nu blev tillgängligt för utförsel av virke och trävaror till andra delar av 
landet. Över sjön Sommen drog ångbåtar virke till nyuppförda sågar i 
Boxholm och samhället Sommen. Ångtekniken medförde att sådan nu 
kunde förläggas där det var logistiskt mest fördelaktigt och inte som 
tidigare, uteslutande vid ett vattenfall. Samtidigt bjöd den tekniska 
utvecklingen på finbladiga ramsågar vilka avsevärt ökade vedutbytet vid 
sågverken.
                                                                                   forts. på nästa sida 

Lindroth & Johanssons 
brädgård i Linköping. 
Bogser- och lastång-
fartyget Boy är på väg 
söderut med två tomma 
pråmar, sannolikt efter 
att ha lossat trävaror vid 
brädgården. 
Fartyget uppkallades 
efter generallöjtnanten 
Johan Fredrik Boy på 
Stavsäter i Vist socken 
som satt med i styrelsen 
för det nybildade Kinda 
Ångfartygs AB.  
Digitalt museum.

Kinda kanal sträcker  
sig drygt åtta mil från  
Linköping och sjön  
Roxen till Horn vid  
Åsundens sydpets.  
Merparten går över  
sjöarna i Stångådalen.  
Den grävda delen är  
omkring 27 kilometer.  
Kanalen har 15 slussar  
och höjdskillnaden är  
52,5 meter. 

VIDA SKOG AB  •  TEL: 0472-439 10  •  E-POST: VIDA.SKOG@VIDA.SE  •  WWW.VIDA.SE

Bra skog  
är guld värd!
VIDAs sågverk producerar för fullt och har ett  
löpande behov av bra råvara. Planerar du att avverka 
eller behöver du hjälp med skötseln av din skog? 

Välkommen att kontakta din lokala inköpare.
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Den viktigaste pusselbiten 
för att påbörja ett industriellt 
utnyttjande av skogen var dock 
riskvilligt kapital. Vid den här 
tiden hävdes de engelska import-
tullarna, kreditväsendet förbättra-
des, aktiebolag kunde bildas och 
ståndssamhället började lösas upp. 
Och kapitalägarna hade ofta goda 
insikter om de nya affärsmöjlighe-
ter som den nya tiden medförde.

Några av dem fanns i Värm-
land. År 1856 hade tre bruksägare 
där gått ihop och bildat Edsvalla 

Bruks AB med verksamhet vid Norsälven någon mil väster om Karlstad. 
Bolaget började i mitten av 1860-talet också att köpa skogsegendomar 
i södra Östergötland och Småland. Det är oklart vem, eller vilka, som 
stod bakom besluten och som hade nosat upp de nya möjligheter som 
höll på att öppnas när nu de gamla kanalplanerna i Kinda äntligen höll 
på att realiseras. Men totalt inhandlade man 20 000 hektar skogsmark 
och uppförde också flera sågar. Dit hörde den på målningen avbildade 
Räckeskogs Ångsåg vid Ämmern.6

FRÅN VÄRMLAND REKRYTERADES SKOGSARBETARE OCH HÄSTAR. Båda grupper-
na inkvarterades i oftast dåliga förläggningar. Hur många värmlänningar 
man anställde för att avverka, flotta och såga i Kindabygderna har inte 
gått att få fram. Men i angränsade Björkfors hade ett konsortium från 
Linköping köpt vattenfallet, byggt en såg och anställt en värmlänning 
som förvaltare. Hit kom säsongsarbetare från Värmland. Så småningom 
infann sig också dalkullor som svarade för mathållningen. Ett hus, den 
så kallade Värmlandsbyggningen, stod kvar under lång tid därefter. Det 
är sannolikt att också sågen i Björkfors byggdes, eller förbättrades av 
Edsvallabolaget. Hur som helst måste det ha varit omvälvande för lo-
kalbefolkningen att se mängden nya ansikten i bygder, där utvecklingen 
dittills lunkat på i samma spår i generation efter generation.7

Edsvallabolagets affärer i Kindabygden i samband med kanalens 
inrättande är ofullständigt utredda. De uppgifter som finns tyder på att 
man ska ha ägt ett dussin vatten- och ångsågar av olika storlek. Men 
trots de goda förutsättningarna och den högkonjunktur som följde efter 
fransk-tyska kriget 1870/71 stod bolaget inte rycken. Edsvallabolaget 
gick i konkurs år 1877.8

Värmländska säsongsarbetare dök också senare upp på andra platser 
i såväl Östergötland som i Småland. Sannolikt sista gången var åren 
1913–1916, då Säveåns AB från Göteborg hade köpt avverkningsrätter 
på Orrefors Bruks marker. Mellan 400 och 500 man, till största delen 
värmlänningar, lyckades då med hjälp av ett hundratal hästar nedbringa 
virkesförrådet till ett verkligt lågvattenmärke, cirka 35 skogskubikmeter 
per hektar, vilket var i nivå med en gles fjällskog.9  

PÅ DEN NYANLAGDA KINDA KANAL FÖRDES bilade bjälkar, sågat timmer samt 
brännved till Linköping. Där lastades virket om till järnväg eller till de 
betydligt större fartyg som trafikerade Göta kanal. 

Kinda kanal var av avgörande betydelse för utnyttjandet av södra 
Östergötlands skogstillgångar. En mängd smärre flottleder såg dagens 
ljus såväl inom Stångåns och även Svartåns vattensystem. Ibland tycks 
minsta dike, som efter rensning kunde transportera en stock, ha ut-
nyttjats.8 I de nya sågverken förädlades timret till bräder och plank. Ny 
storskalig teknik nådde de urgamla bondebygderna och ersatte gamla 
kvarnar och stampar. Med de värmländska säsongsarbetarna kom nya 
metoder för avverkning och flottning. Troligen har de smidiga värm-
landshästarna även här haft en betydelse för körningens rationalisering 
och inte minst för hästaveln. 

Dessvärre har ingen lyckats bearbeta kanalbolagets räkenskaper mera 
i detalj. Klart är dock att virke och brännved stod för två tredjedelar av 
inkomsterna under de första åren. Följer man kanalbolagets räkenskaper 
framgår att det rådde högkonjunktur fram till år 1878. Därefter faller 
resultaten, vilket sammanfaller med Edsvallabolagets konkurs. Under 
de 15 åren mellan 1880 och 1895 verkar inte virkesaffärerna ha varit 
speciellt omfattande. 

Nästa stora högkonjunktur för kanalen kommer åren 1898–1901. 
Därefter sjunker omsättningen katastrofalt som en effekt av Östra  
Centralbanans tillkomst.10 Denna järnväg stod klar år 1902 och för- 
binder Linköping med Vimmerby. Den var tänkt att fortsätta ända  
ner till Karlskrona, men därav blev intet. Större delen av sträckningen 
går genom Stångådalen, i princip alltså parallellt med den då endast  
30 år gamla kanalen. Det säger sig självt att en stor del av det gods  
som forslats på kanalen nu istället kom att gå på den nymodiga och 
betydligt snabbare järnvägen.    

Värmlandsbolaget 
Edsvalla Bruks AB 
började på 1860- 
talet köpa skogar 
och avverkningsrätter 
i Kindabygden. De 
rekryterade också  
ett stort antal säsongs-
arbetande skogsarbe-
tare från Värmland. 
Mediabanken, SLU.

Kinda kanal gjorde 
Linköping till en riktig 
hamnstad  under några 
korta årtionden i slutet 
av 1800-talet. Trafiken 
var dock tämligen 
enkelriktad – ut från 
Kindabygden. Förhopp-
ningarna om att kanalen 
skulle spela en roll för 
transporter också i den 
andra riktningen kom 
dock på skam. Fartyg 
och pråmar gick oftast 
tomma söderut.  
Bild: Digitalt museum.
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MÅNGA KAPITALISTER FÖRLORADE STORA PENGAR i den inledande fasen. 
Andra, inte sällan med anknytning till industriell verksamhet i Norr- 
köping, kunde ta över och för en billig penning fortsätta driften vid  
de sågverk och träindustrier som vuxit fram. Flera företag vidareut- 
vecklades till snickerier och möbelfabriker. Men sett över tiden blev  
få bestående. Efter järnvägens tillkomst byggdes omfattande och fort- 
farande livskraftiga verksamheter upp söder om länsgränsen i Gull- 
ringen, Storebro och Hultsfred. 

I Åtvidaberg lever fortfarande ett större sågverk. Men möbeltill- 
verkningen har sedan länge upphört.

Virket från skogarna i landskapets sydligaste del, i Ydre, togs om 
hand i Boxholm och Sommen, där det fortfarande finns större sågverk. 

Hur gick det för skogen?
Redan då kanalen invigdes år 1872 hördes kritiska röster i Kinda hus-
hållningsgille. Man vände sig mot att ”avverkningsrätten på hela skogar” 
såldes till bolag och enskilda, ”därvid icke alltid behövligt förbehåll 
göres för den yngre skogens kvarlämnande och skötande”. Året efter 
sägs att skogshushållningen nu lämpligast torde kallas misshushållning 
eftersom raseriet att avverka och nedhugga skogarna vuxit. 
Bakom de här bedömningarna anar vi jägmästaren i Kinda revir Erik 
G:son Hjort (1832–1922). 

Vi har dock idag ingen aning om det rätta tillståndet – vilket 
förmodligen få torde ha haft ens på den tiden. Det hävdas dock att det 
stora sågverksbolaget i Björkfors gick i likvidation i slutet av 1880-talet 
på grund av att de mest tillgängliga skogarna då redan var avverkade. 
För detta talar också statistiken över transporterna på kanalen. Ordet 
rovdrift förekommer i eftermälena.11

Skogen plågades från två håll. Befolkningens vardagliga slit för bröd-
födan ledde till ökad uppodling, krav på utökade betesmarker och större 
behov av husbehovsved. De nya sågverken tog hand om de grövre träden. 

Förmodligen var det inte skogsvårdslagen som 1905 räddade skogen 
utan snarare befolkningsutvecklingen. Emigration till USA och flyt-
ten till städer och industriorter minskade snabbt behovet av bete och 
brännved. Till detta kom att alternativa energikällor till ved, såsom kol 
och el så sakta började utnyttjas industriellt. Sågverken drabbades av 
råvarubrist och drog ner på avverkningarna.

SAMMANTAGET GJORDE DETTA ATT SKOGEN I STÅNGÅDALEN så smått började 
återhämta sig. Viss, om än obetydlig, hjälp bidrog Hushållningssällska-
pets plantörer med. Efter 1880 erbjöd de gratis frö och plantor. Den 
mesta återbeskogningen stod dock naturen själv för. 

Dessvärre finns inga vettiga uppgifter som kan belysa kanalens roll 
för skogstillståndet. Men det fanns delar av området som inte nåddes av 
den tidens ekonomiska tentakler. Det illustreras av att ett flertal mindre, 
ambulerande cirkelsågverk med lokomobiler började uppträda i Stångå-
dalens ytterkanter från början av 1900-talet. De var livskraftiga ända in 
på 1970-talet.

När Kindasågen invigdes år 1968 hade skogen vuxit till. I Stångåns 
och kanalens avrinningsområde fanns då en betydande råvarutillgång, 
som ledde till att Södra Skogsägarna här uppförde ett av landets största 
sågverk.12

Kinda kanal fick aldrig, annat än under mycket kort tid, den kom-
mersiella betydelse det ställdes förhoppningar om vid dess tillblivelse. 
Godstrafiken upphörde 1948 och sedan klaffbroar vid vägöverfarterna 
ersatts med fasta konstruktioner kan inga båtar högre än tre meter trafi-
kera den. Idag är kanalen en fridsam och mycket uppskattad turistled.  

Så kan det ha sett ut 
under kanalens första år 
då virke och brännved 
stod för två tredjedelar 
av dess intäkter. Det här 
är dock inte Kinda kanal 
utan Strömsholms kanal 
och den lilla ångbogsera-
ren Rex med två pråmar. 
Bild: Nordiska museet.

Sedan Östra Central-
banan invigts år 1902 
minskade kanalens intäk-
ter drastiskt. Här är järn-
vägsbygget i full gång 
vid Södra Vi station.  
Bild: Digitalt museum.
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När Åtvids bergslag blev  
ett svenskt kopparcentrum 
För utvecklingen av det moderna Åtvidaberg  
har traktens rika tillgångar på kopparmalm, milsvida skogar  
och vattenfall varit helt avgörande. Här kom bergsbrukets  
behov av tillmakningsved, rostved och kol att förändra  
landskapet runt gruvor och hyttor redan under medeltiden.

Storgruvans lave på Bersbo gruvfält.  
När gruvan återupptogs på 1760-talet var  
den bruten till 26,7 m djup. Väl nere på 100 m 
inrättades i gruvan en hästvind och ett stall.  
År 1893 bedömdes Storgruvan vara utbruten 
vid något över 400 m djup.  
Foto: Britt Svensson.

Så började det …
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NLIGT DEN MUNTLIGA TRADITIONEN FANNS det bergsmän som bröt 
koppar i trakten redan under 1200-talet, men så kom digerdöden, 

folket dog och gruvorna lämnades öde. Det saknas dock belägg för en 
så tidig gruvdrift och det är först med unionskungen Erik av Pommerns 
privilegiebrev år 1413 som en bergshantering nämns. I brevet tilldelas 
de som vill ”bygga och bo på Atweda berg och bergverk öva och göra” 
samma förmåner som bergsmännen på Kopparberget i Dalarna. San-
nolikt var bergsbruket redan etablerat när privilegiebrevet underteckna-
des varför verksamheten torde kunna härledas tillbaka till åtminstone 
1300-talets andra hälft.

Bland de fåtaliga uppgifter som finns om verksamheten under 
1400-talet kan nämnas kung Karl Knutssons generösa privilegiebrev till 
bergsmännen år 1469. Två år senare nämns i Vadstenadiariet en Lars 
Prytz på berget Åtvidaberg som fallit ned i en 24 alnar djup gruva. Med 
svårighet drogs den sönderslagne mannen upp ur gruvan och väl uppe 
på marken var han som död. De närvarande bad då om ett mirakel och 
lovade att Prytz skulle offra till fru Katarinas grav. Kort därefter kom 
Prytz till Vadstena och fullgjorde allt vad man lovat. Kring sekelskiftet 

1500 uppförs i Åtvid en sock-
enkyrka. Denna anses påfallande 
stor för att vara en landsortskyrka 
och dess tillkomst har satts i 
samband med ett överskott från 
bergshanteringen.

ÅR 1542 SÄNDE Gustav Vasa ett 
brev till de älskliga dannemän-
nen, kronans bergsmän och den 
menige allmogen på Åtvidaberg  
i vilket han uttryckte sitt ogillan-
de över att de lät sina förfäders 
kopparbrytning ligga öde och 
kronans berg obrukade. Kungens 
missnöje över obrukade gruvor 
antyder att bergsbruket under en 
period kan ha varit vilande, men 
klagomålet behöver inte med 
visshet betyda att all bergverk-
samhet upphört i trakten. Under 1550-talet upprättas Åtvids 
bergslag och vid den s k Hyttgården, ett par kilometer från Åtvids 
kyrka, anläggs en kronohytta. Av malmen som bryts ur gruvor i 
fyra socknar framställs råkoppar som levereras till Norrby kungs-
gård, Motala kungsgård och Norrköping. Med våra dagars mått 
mätt var produktionen inte särskilt stor, men bakom leveranserna 
låg ofattbara arbetsprestationer som enbart utförts med människor 
och djurs muskelkraft samt lite vattenkraft.

Efter Gustav Vasas död verkar bergsbruket ha varit dåligt 
skött, alternativt vilande. Under 1600-talets första årtionden görs 
några försök att återuppta driften, men i bergmästarens relationer 
år 1639 omnämns alla gruvor ödelagda. I senare relationer står  
det att Åtvids socken fordom varit en hel bergslag samt att bergs- 
männen där varit så förmögna att de haft stora kopparhällar för 
sina förstugudörrar. Därefter tystnar källorna och den gamla  
bergslagen faller i glömska.

Under 1740-talet väcktes intresset för bergsbruket åter till liv. 

E

Erik av Pommern.  
Nationalmuseum.

Malmviksgruvan räknas till en 
av traktens äldsta gruvor. Under 
några år på 1550-talet har kung-
ens fogde redovisat mängden 
malm som tillmakats på väggar, 
botten och nedfallna gruvrum i 
denna gruva. När arbetet åter-
upptogs år 1771 tog det två år 
att tömma gruvan på vatten och 
rasmassor. På kartan är gruvbyns 
byggnader markerade. De tre 
rosafärgade cirklarna represen-
terar hästvindar. På vänster sida 
om gruvkanten vinklas stång-
gången nedåt i ett vändbrott på 
sin väg till pumparna. Detalj ur 
gruvkarta över Malmviksgruvan, 
G Bergström 1776. Åtvidabergs 
Kopparverks Bruksarkiv.

It ś in our nature



38 39

Ödegruvor började tömmas på vatten och rasmassor, nya malmstreck 
inmutades, gammal slaggvarp genomsöktes efter kopparhaltigt gods 
att återsmälta och på prästgårdens mark vid Åtvids ström anlades en 
kopparhytta. Initiativtagarna saknade dock medel för att utveckla 
verksamheten varför ett bolag om hundra lotter bildades, Åtvidabergs 
Kopparverks Intressenter. Bolagsregler upprättades år 1762.  

FÖR ATT LÖSA BEHOVEN AV DAGSVERKEN, körslor, kol, foder till gruvhästar 
m.m. inköpte bolaget flera hemman. År 1764 fanns det, förutom  
bolagets egna bönder och torpare, 52 nya hushåll kring kopparverket 
och gruvorna. Flertalet av gruv- och hyttarbetarna hade hämtats från  
Falun, Nya Kopparberget och andra bergslagsorter. Alla var försedda 
med stugor, kåltäppa och äng till en kos underhåll eller vederlag i pen-
ningar för densamma. En vidlyftig stallstat för 20 gruvhästar underhölls, 
vilka understöddes av bolagets bondehästar. Vid Åtvids ström, i hjärtat 
av dagens Åtvidaberg, fanns bruksgård, våningshus och bodar. En 
sulubrukshytta och en rostbrukshytta med en garhärd under samma  
tak, två vändrosthus och en klensmedja.

I och med etableringen av Åtvidabergs Kopparverk inleddes arbetet 
för att bilda en ny kopparbergslag. På uppdrag av Bergskollegium 
undersöktes bolagets många malmanledningar, malmfält och gruvor. 
Gruvorna var tämligen stora och de omgivande stora gråbergsvarpen 
vittnade om både ålder och djup. Djupast var Mormorsgruvan som efter 
rentagning från vatten och ras uppmättes till 48 m. Det är ett ansenligt 
djup för en gruva som enbart brutits med tillmakningsteknik. Även 
strömställen med lämningar efter gamla kopparhyttor eftersöktes. Detta 

resulterade i en lista med namnen på 
31 gårdar i sju socknar med samman-
lagt 40 ”hytteställen”. Bergsbrukets 
etablering hade inneburit avsevärda 
investeringar, men arbetsmässigt var 
det inte i gruvorna och hyttorna som 
det största arbetet låg. Det låg istället 
hos de som skötte vedhuggning, kol-
ning och transporter av ved, kol och 
malm. Beräkningar har visat att dessa 
moment utgjorde omkring 70–80 
procent av arbetet för att producera  
en viss mängd koppar.

KOPPARVERKETS BEHOV AV stora bränsle- 
tillgångar utgjorde verksamhetens 
svagaste länk. För att säkra kolbeho-
vet sökte bolaget tillförsäkra sig ett 
så stort kolomland som möjligt, dels 
genom inköp av egna lantegendomar, 
dels genom tilldelning av kolfångst 
i kronans skogar. På uppdrag av 
Bergskollegium gavs bergmästaren 
i uppdrag att undersöka skogarnas 
beskaffenhet i Åtvid och intilliggande 
socknar. Sedan förteckningar förts 
över vilka skatte- och kronohemman 
som hade tillräcklig, medelmåttig, 
någon eller ingen skog alls gjordes en 
utvärdering. Den visade att många 
hemman inte ägde tjänlig kolskog, 
men trots detta så fanns det ändå 
i trakten tämligen vackra skogar i 
behåll. Särskilt gällde det skogar som 
lydde under säterier, frälse-  
och herrgårdar.

Skogarna bestod i huvudsak av 
gran och tall, något björk och al samt 
på flera ställen av vacker ekskog. I 
socknarna bedrevs spånhygge, tjärda-
lar fanns det överallt till vilka god fet 
furu brukades och på somliga ägor 
gynnades lindar för basttäkt. Det för-
därvliga svedjandet övades dock utan 
försyn och ansvar. Den kvarvarande 
veden rensades inte heller upp för att 
användas till bränsle utan lämnades 
kvar att ruttna. I en till Bergskollegi-
um ingiven berättelse står det att dessa 
skogar ”liksom önskar en digerdöd 
ånyo på det att de måtte i fridsamt 

Mellan åren 1637–1857 var Bergskollegium kronans ämbetsverk 
över bergshanteringen i de olika bergslagen. Ämbetets huvud-
sakliga uppgift var att handha vården av bergverk och bruk, tillse 
att lagar och förordningar följdes samt skydda och sköta tillsynen 
över skogarna. De olika anläggningarna inom bergshanteringen 
tilldelades givna försörjningsområden inom vilka var och en hade 
ensamrätt att förvärva kol till ett relativt lågt pris. Den kolande 
allmogen bands till bestämda bruk och brukspatronerna gavs rätt 
att omvandla landbornas räntor och skatter till dagsverken. Dessa 
kunde bestå i att årligen producera och leverera en viss mängd 
kol, hugga en viss mängd skog eller utföra en viss mängd körslor. 
Bruken gavs även förmånsrätt vid skatteköp av kronohemman och 
kronan upplät allmännings- och kronoskogar mot en låg avgift. 
Inga nya bruk och smedjor fick heller anläggas på platser där man 
inkräktade på andra bruks skogar. Vid mitten av 1800-talet avskaf-
fades bruksprivilegierna och handeln med träkol blev fri.

Mormorsgruvan påstås 
vara traktens äldsta  
gruva. På bilden är gru-
van 71 m djup. Arbetet 
inställdes 1872 vid ett 
djup av 407 m. Höjd-
ritning över Mormors 
koppargruva, J T Geisler 
1793. Åtvidabergs  
Kopparverks Bruksarkiv.

Den numera vattenfyllda Mormorsgruvan. Foto Britt Svensson.
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lugn få resa sig och ej frukta den fientligt 
härjande yxan”.
Andra oekonomiska omständigheter som 

framkom var att allmogen i Åtvids socken inte 
hade tillräcklig kunskap om kolhanteringen. De hade 
inte heller tillräckligt med folk som kunde tillverka 
och framföra så mycket kol som deras skogar kunde 
tåla. Bolaget anställde därför tre kolare som under 

sommaren var sysselsatta med att anlägga nya kolbottnar och undervisa 
allmogen i kolarkonsten.

ÄNDÅ SKULLE BRISTEN PÅ KOL komma att utgöra en akilleshäl för kop-
parverket under en rad av år. På sommarföre var det omöjligt att få 
fram kolbehoven eftersom branta bergshöjder stängde inne de bästa 
skogstrakterna. Kolet slapp inte fram annat än åt sjöarna, men när 
ostadigt väder gjorde sjöarnas vintervägar osäkra kunde varken kol eller 
malm föras fram till kolbodar och malmförråd. I oktober år 1765 fanns 

det i gruvbodarna 1 940 skeppund god 
och väl sovrad malm som inte kunnat 
tillgodogöras, dels på grund av före, dels 
på grund av brist på koltillgång.

År 1779 uppkom den bergslagsbild-
ning som skulle utgöra kolhandelsdi-
strikt för kopparverket.  Detta kolom-
land omfattade nära 110 000 hektar i 
tre härader och nio socknar. Krigsrådet 
Johan Adelswärd som innehade 50 
lotter i bolaget kom snart att lösa ut 
de övriga delägarna och blev därmed 
ensam ägare till kopparverket, gruvorna, 
gården Näs och övriga egendomar. År 
1781 gavs gården Näs namnet Adelsnäs 
och två år senare stadfästes egendomen 
som fideikommiss av Gustaf III och fick 
namnet Baroniet Adelswärd.

För att tillförsäkra kopparverket 
kontinuerlig tillförsel av träkol kom 
sedan baroniets redan stora jord- och 
skogsinnehav att utökas med inköp av 
den ena egendomen efter den andra. 
Däribland Forsaströms järnbruk i Gärd-
serums socken. Affären kom till stånd 
efter att Bergskollegium hade favoriserat 
kopparverket i en konflikt med järnbru-
kets ägare om rättigheterna till kolfångst. 
Uppbyggnaden av verksamheten var intensiv. Mellan sjöarna inrättades 
stendammar och kanaler för att leda drivvatten till kopparverket i  
Åtvidaberg samt förse gruvor med drivkraft till uppfordring av vatten 
och malm. Förbättringar genomfördes på det omfattande vägnätet och 
år 1857 färdigställdes en knappt mil lång järnväg för att transportera 
malm från Bersbo gruvfält till kopparverket i Åtvidaberg.

ÅREN 1833–1842 FRAMSTÄLLDE Åtvidabergs Kopparverk, omräknat i nutida 
mått och vikter, i medeltal 177 ton koppar ur 5 100 ton malm per år. 
Till malmens smältning förbrukades 16 348 läster kol. För att framställa 
kolet åtgick 65 000 m³ t virke. För träkolets framställning i mila krävdes 
32 600 dagsverken. Till den årliga bränsleförbrukningen skall även 
räknas 510 m³ t ved till kopparverkets kall- och vändrostar.

Under 1840-talets senare del ökade kopparframställningen kraftigt. 
Toppåret var 1869 då drygt 1 000 ton koppar framställdes. Vid koppar-
verket och gruvorna arbetade uppemot 1 300 män, kvinnor och barn. 
Men i början av 1870-talet minskade produktionen katastrofalt.  
Förklaringen kan sökas i minskad tillgång på brytvärd malm, svåra  
rasolyckor och konkurrens av kopparproducenter utanför landet.

I hopp om att finna nya malmtillgångar upptogs år 1901 ett nytt 
centralschakt på Bersbo gruvfält, Adelswärds schakt. I samband med 
detta byggdes för gruvfältets räkning en kraftstation vid Forsaströms 
bruk som är beläget drygt en och en halv mil därifrån. Efterhand som 

Vårdnäs sn

Tjärstad sn

Kättilstad sn

Åtvid sn

Gärdserum sn

Björsäter sn

Närstad 
gruvfält

Kopparverket

Åtvidaberg

Oppeby sn

Grebo sn

Värna sn

Bersbo 
gruvfält

Kolkörare på väg hem från Åtvidaberg  
med tomma kolryssar.  
Bilden togs av Johan Emanuel Thorin, som 
var lärare i Åtvidaberg från 1890. Han var 
också en mycket intresserad fotograf som 
dokumenterade vardagen och naturen i sin 
hembygd. Idag finns drygt 1 200 av hans 
fotografier i Östergötlands museum.

År 1779 utfärdas  
bergslagsprivilegier 
 som omfattade nio 
socknar i tre härader.

Adelswärdska schaktets 
spånklädda gruvlave 
uppfördes 1901 efter 
ritning av Carl Westman. 
Foto Erland Svensson.
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ton garkoppar. Kolet hade framställts och levererats av baroniets egna 
kolare och 57 underställda gårdar. Men det framställda kolet täckte inte 
bränslebehovet. Nu importerades även stora volymer stenkol och koks 
som börjat konkurrera ut träkolet.  

Ur skogarna hämtades även virke till rågångsgärdesgårdar och rå-
gångshägnader. Av två bönder och en kolare inköptes 14 373 liter tjära. 
Under Tjäras konto specificeras sedan i 29 poster till vem och för vilka 
ändamål som tjära lämnats ut.

Medeltida kopparhyttor
De medeltida hyttorna var belägna vid mindre vattendrag i anslutning 
till ett litet vattenfall. Produktionen var i drift under vår och höst när 
vattenflödet var som bäst. I anslutning till den timrade hyttan fanns en 
hyttdamm och längre uppströms hålldammar och större vattenmagasin. 
När dammluckorna öppnades leddes vattnet i en öppen träränna till 
vattenhjulet vars kraft hade som uppgift att driva ugnen med två växel-
vis blåsande bälgar.

I anslutning till hyttan fanns flusser som skulle hålla slaggen flyt- 
ande. Där fanns sand, lera, kolstybb och vatten som användes till ugnens 
redning. På hyttbacken förvarades rostved och kol. I ett väl ventilerat 
skjul eller i skydd av annat slag som trotsade regn och kyla låg kall- 
murade vändrostbås på rad. Kallrostningen kan ha skett på hyttbacken, 
men den kan också ha skett på gruvbacken varefter det färdigrostade  

schaktet sänktes skedde ortinslag för undersökningar i flera nivåer. 
Arbetet pågick i treskift med åtta man och tre borrmaskiner i varje skift. 
Malmfyndigheterna var dock ringa och 1907 inställdes arbetet vid ett 
djup av 363,1 m.

VID ÅTVIDABERGS KOPPARVERK HADE DÅ framställning av koppar i industri-
ell skala upphört hösten 1902. Från 1770-talet och fram till dess hade 
Åtvidaberg innehaft positionen som Sveriges näst största kopparverk 
och svarat för nära en fjärdedel av den totala svenska kopparproduktio-
nen och framställt 32 500 ton koppar, två ton silver och något kilo guld.

Skogens betydelse för Åtvidabergs stora kopparera kan inte över-
skattas. Som ett exempel på detta följer en redovisning över 1857 års 
förbrukning av skogsråvaror. De gamla mått- och viktenheterna har  
här omräknats till nutida mått och vikter.

Till kopparverkets kallrostar, vändrostar, kopparhammare samt 
verkets och gruvornas ångmaskiner åtgick 76 000 m³ t ved.

Under rubriken Kastvedskonto upptas 62 000 m³ t löv- och barr-
ved. Veden som användes till uppvärmning och matlagning fördela-
des på Adelsnäs hushåll, brukssamhällets serviceinrättningar och alla 
anställda.

Årsproduktionen av plank och bräder som sågats vid åtta vattensågar 
uppgick till 400 m³ sågat virke. 90 procent av det som sågades var furu. 
Gran, al, asp, björk och ek utgjorde resterande del.

Kolkontot redovisar transporter av 9 645 läster och nio tunnor kol. 
Merparten av kolet gick till kopparverket som detta år framställde 845 

Eklastning vid Malmviken 
i Åtvidaberg.  
Foto J E Thorin 1928.
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godset transporterades till hyttbacken. I dag ser vi anläggningarna som 
små, men på sin tid utgjorde de betydande industrilandskap.

SOM TIDIGARE NÄMNTS SAMMANSTÄLLDES en lista över 31 gårdar i sju 
socknar med sammanlagt 40 gamla ”hytteställen” inför den nya berg-
slagsbildningen. 247 år senare inventerade undertecknad och Viking 
Wedberg området, på initiativ av Brukskultur Åtvidaberg, för att se hur 
många hyttplatser det gick att återfinna och i vilket skick de befann sig 
i. Då endast ett mindre antal hyttlämningar var registrerade i Forn- 
minnesregistret och flertalet av listans ”hytteställen” saknade närmre 
lägesangivelser inleddes inventeringen med studier av äldre kartor för  
att söka efter lämpliga strömställen för hyttdrift i ett landskap som  
idag ser helt annorlunda ut än vad det gjorde då. Fynd av slaggvarp  
och slaggförekomster var det som sedan kom att utvisa rätt plats.

Resultatet var till viss del nedslående. Många hyttlämningar hade 
överbyggts av sågar och kvarnar, broar, vägar och järnvägar. Vissa hytt-
backar hade tagits i anspråk för odling, på andra hade skogen växt hög 
i generationer. Slagg hade forslats bort, dammar torrlagts och bäckfåror 
lagts igen medan andra sprängts ut. Men närmre besiktningar visade 
också att det finns lokaler där lämningar efter kopparframställningens 
olika processled kan ligga dolda under slagg, sten, skog och mossa.

I dag är 26 hyttområden/lämningar efter kopparframställning  
registrerade i Fornminnesregistret.  

Lokalerna har inte undersökts arkeologiskt för dateringar. Därmed 
kvarstår frågan om bergsbrukets introduktion ska förläggas till tiden  
före eller till tiden efter att digerdöden spreds i Sverige våren 1350.

Koppartillverkning: 

Komplicerat, krävande  
och hälsovådligt   

Kopparframställning var en avan- 
cerad och mycket komplicerad  
process som kräver stor yrkesskick- 
lighet av dem som utför arbetet.  
Så här beskrevs tillverkningen i  
Åtvidaberg vid mitten av 1800-talet. 

”VISSA KVÄLLAR FÖREKOM SÅ KALLAT ”UTSLAG”, då 
koppar i flytande, raffinerat skick kom utrinnan-
de ur ugnarna och fick flyta in i rektangulära 
formar. Man ville då gärna inte försumma att, 
trots den förfärliga hettan i hyttan, få njuta av 
detta sällsamma skådespel, då massor av glödande 
metall flödade ut ur ugnsgapet och ormade sig  
fram i bäddar av sand till sina formar”.

Ja, det var säkert både fascinerande och spektakulärt för en besökare 
att ta del av, men för de sotiga och svettiga bruksarbetarna var detta en 
del av deras vardagliga, slitsamma arbete.

Malmen som bearbetades vid kopparverket bestod till huvuddelen 
av kopparkis, vilken i sig består av ungefär en tredjedel koppar, järn  
och svavel. Kopparkisen innehöll även andra mineraler och gråberg.  
I Åtvidaberg, precis som vid andra kopparverk, framställdes på 1860- 
talet koppar genom reducerande smältning i ugn. 

DET INLEDANDE STEGET VAR kallrostningen. Den skulle driva bort en del  
av malmens svavel och andra flyktiga ämnen, vilka försvann i form av 
rök. Rostningen skedde på hyttbacken i rostar som såg ut som stora 
kolmilor, cirka sex meter i fyrkant och tre meter höga. I dem varvades 
ved, malm och kolstybb. När den antändes spred sig elden in och upp  
i rosten, närd av svavlet i malmen. En kallrost brann minst en månad 
och den skulle brinna jämnt och lugnt. När den var utbrunnen revs  
den och så fort malmen svalnat så fördes den in på hyttlaven. 

Den rök som avgick från rostningen var den tidens stora miljöproblem 
i Åtvidaberg. Besökare beskrev kullarna kring bruket som dystra, där all 
växtlighet var död. Om höstarna kunde roströken slå ner på brukssam- 
hället och till och med göra det svårt att orientera sig bland husen. 

DET GICK NU INTE ATT MED BARA EN ENDA smältning framställa koppar, 
då den skulle bli alltför oren, och förlusten av koppar för stor. Därför 
krävdes först en smältning där man fick fram mellanprodukten skärsten 
som innehöll 25–30 procent koppar. Smältningen kallades sulubruk och 
skedde med trä- och stenkol i suluugnar. I Åtvidaberg fanns som mest 
nio suluugnar under 1860-talet. Arbetet vid dem pågick dygnet om. 
När härden var full av skärsten, gjordes utslag. Tiden mellan varje utslag 
kunde variera mellan ett och fyra dygn. Skärstenen släpptes ut i en stor 

Slaggvarp vid 
Hyttgården vars 
strömfall har drivit 
flera kopparhyttor 
ända sedan med-
eltid. En av dessa 
var Gustav Vasas 
kronohytta. Foto 
Erland Svensson.

Skiss av råkopparugn 
vid Åtvidaberg. Robson 
och Wallman 1820.  
Åtvidabergs  
Kopparverks arkiv.

Kohl

Werk

Slagg

Pålaga

Koppar

Om höstarna kunde  
den hälsovådliga svavel-
röken från rostningen 
lägga hela samhället  
i tät dimma och göra  
det svårt att orientera  
sig bland husen. Vykort.
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Kors 
i taket!
Visste du att det är betydligt mer 
miljövänligt att bygga villor, skolor 
och höghus i trä jämfört med stål 
och betong? LVL, fanérträ, ersätter 
stål i balkar och bjälkar medan 
korslimmat massivträ, CLT, ersätter 
betong i väggar, tak, golv och trappor. 
Visste du att det också är bevisat att 
människor mår bättre i trähus än i hus 
av stål och betong? 
 
Läs mer på www.storaensoskog.se

sandform bredvid ugnen. När den svalnat och slagits i bitar, kördes den 
till något av de 10–11 vändrosthusen som fanns vid hyttan. 

VÄNDROSTNINGEN SKEDDE I ETAPPER PÅ flera efter varandra följande eldar 
och hade till uppgift att driva ut allt kvarvarande svavel ur skärstenen. 
Varje vändrosthus hade rostbås gjorda av tegel som låg på rad mitt 
emot varandra med en gemensam bakmur. Själva vändrosthuset kunde 
liknas vid ett stort skjul med ganska otäta brädor i väggar och tak så att 
roströken kunde tränga ut. Vändrostningen var ett svårt och kvalificerat 
arbete som ställde krav på yrkesskicklighet hos rostvändarna. Varje eld 
brann i en vecka, ibland något längre. När skärstenen från det första 
rostbåset svalnat, ”vändes” den över och lades på veden i nästa rostbås. 
Så fortsatte det tills skärstenen ansågs vara färdigrostad. Det tog allt  
som allt sex till åtta veckor. Produkten kallades vändrostverk.

Vändrostverket, kördes in i hyttan för att sättas upp på råkoppar- 
ugnarna. Av vändrostverket utvanns produkten råkoppar som till unge-
fär 90 procent innehöll koppar. Smältningen gjordes vid de tre råkop-
parugnarna som fanns i Åtvidaberg och utfördes i stort sett som vid 
sulubruket. Den smälta råkopparen rann ut i ett utslagsmot bestående 
av rektangulära formar, som sedan transporterades vidare till garhyttan.

RÅKOPPAREN INNEHÖLL FORTFARANDE föroreningar i form av svavel, bly, 
järn och zink och måste därför raffineras ytterligare vilket gjordes genom 
garning. Råkopparen smältes ner under stark värme och föroreningarna 
avgick i form av rök och slagg. 

Garkopparen var praktiskt taget ren koppar. Den såldes främst till 
mässingsindustrin både i Sverige och utomlands. För att kunna smidas 
var den tvungen att slutraffineras genom en sista smältning. Detta kall-
ades att göra kopparen smidesgar. Både garkoppar och smidesgar koppar 
gjöts i formar där ibland namnet ”Atvidaberg” var instansat. 

Vid ett kopparverk av Åtvidabergs storlek hölls produktionen igång  
i princip dygnet runt, året om. Vid sulu- och råkopparsmältningen 
arbetade lagen i rullande åttatimmarsskift – åtta timmars arbete följt  
av åttatimmars ledighet och därpå arbete igen. Smältarna hade alltså  
en arbetsvecka på runt 80 timmar och som löpte utan avbrott i flera  
månader. Det var ett oerhört hårt och krävande arbete, men som  
betalades bra med den tidens mått mätt.  

Rostläggare på  
hyttbacken framför 
kallrostarna 1902.  
I bakgrunden vänd- 
rosthusen. Foto:  
Johan E. Thorin.

Garkoppar.  
Åtvidabergs Bruks-  
och Facitmuseum. 
Foto: Britt Svensson.
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Rolf Sievert som 2015 
tilldelades en Örtug av 
Skogshistoriska Sällskapet 
för sin bok om gården 
Tvartorp i norra Östergöt-
land gick bort i slutet av 
2016. Han efterlämnade 
då ett näst intill färdigt 
manuskript om en av 
Tvartorps tidigare ägare, 
affärsmannen Olof Lindahl, 
som i slutet av 1700-talet 
skapade sig en förmögen-
het i Svenska Ostindiska 
Compagniets tjänst. 

Det följande är ett sam-
mandrag av Rolf Sieverts 
manuskript. Inte så mycket 
skogligt, men en intressant 
skildring från en tid då 
världshandeln öppnades 
och företagsamma svensk-
ar med näsa för äventyrlig-
heter kunde göra enorma 
förtjänster – som därefter 
ofta omsattes till fast 
egendom i form av gods, 
gårdar och järnbruk. 

Flygelbyggnaden till  
Olof Lindahls herrgård  
står ännu  kvar.  
Foto: Bo Backström.

I Rejmyretrakten lever fortfarande legenden om Sjörövarn  
på Tvartorp. Han som hade varit i Kina och rövat och var rädd 
för efterräkningar. Som byggde sig ett hus på en holme i den 
lilla sjön där han kunde försvara sig. Som hade så mycket  
pengar att han inte visste var han skulle göra av dem.

”Sjörövarn” på Tvartorp 
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FFÄRSMANNEN OCH SUPERKARGÖREN i Ostindiska Kompaniet,  
Olof Lindahl, ägde Tvartorp under bara tolv år i slutet av 

1700-talet. Men ändå satte han under denna korta tid tydliga avtryck  
på gården och bidrog på ett avgörande sätt till dess fortsatta utveckling. 

Vem var och vad är verkligheten bakom det mytiska namnet  
”Sjörövarn” som han kom att  kallas i Rejmyre? 

I gamla handlingar finns en riklig dokumentation att ösa ur. 

OLOF LINDAHL FÖDDES I NORRKÖPING den 23 januari 1748 och kom att 
ägna hela sitt yrkesverksamma liv i Ostindiska Kompaniets tjänst.  
Han fick vara med om några av dess bästa år – under den tredje  
oktrojen – och skapade sig en förmögenhet. Det var den som gjorde  
det möjligt för honom att förvärva skogsegendomen Tvartorp, rusta  
upp den, anlägga nya vägar och bygga ett ståndsmässigt corps de logi 
med tillhörande flyglar och ekonomibyggnader. 

Redan som artonåring tillträdde Olof år 1766 en befattning i  
Ostindiska Kompaniet. Varför han sökte sig just denna bana vet vi  
inte. Vid den här tiden var ju främst personer i Göteborg involverade. 
Men rykten om stora vinster hade spritt sig och många investerare  
och handelsmän i Stockholm och östra Sverige ville också vara med  
och ta del av dem. Kanske var det hans far, framgångsrik affärsman  
i Norrköping, som genom kontakter beredde vägen till Göteborg.

OLOF LINDAHL ANTRÄDDE SIN FÖRSTA Kina-resa den 16 december 1766 
som skeppsskrivare på skeppet Adolph Friederic. Detta var byggt som  
ett 60 kanoners örlogsskepp, men hade modifierats till Ostindiefarare. 
Skeppet förde 24 kanoner och hade en besättning på 160 man.  
Samma dag avseglade också skeppet Lovisa Ulrica. 

Skeppsskrivaren hörde till de underordnade tjänstemännen som 
fick äta vid ”andra bordet”, alltså inte tillsammans med kaptenen och 
superkargören, den verklige befälhavaren ombord som ansvarade för 
affärsverksamheten och för lasten ombord. 

Resan gick bra. Den 16 juni 1768 var Lindahl tillbaka i Göteborg 
efter exakt 18 månader. Samma dag återkom också följeslagaren,  
Lovisa Ulrica.

Efter sex månader i Sverige var det i december samma år åter dags 
för honom att ge sig iväg. Denna gång med skeppet Riksens Ständer. 

Skeppet Adolph Friederic avseglade samtidigt. Olof Lindahl var nu be-
fordrad till assistent åt superkargören och hade del i vinsten från resan.

Resan avlöpte utan större problem och skeppet återvände till Göte-
borg den 17 juni 1770. Följeslagaren Adolph Friederic hade anlänt nio 
dagar tidigare.

NÄSTA RESA PÅBÖRJADES DEN 10 JANUARI 1771 med Adolph Friederic,  
denna gång utan eskorterande skepp. Lindahl tjänstgjorde även denna 
gång som assistent. Den 31 maj 1772 stod han åter på svensk mark. 

De påföljande åren tjänstgjorde Olof Lindahl vid Ostindiska  
Kompaniets kontor i Göteborg. Han hade nu hunnit fylla 24 och  
var fortfarande ungkarl. Liksom flera andra av kollegorna i Ostin- 
diska Kompaniet gick han med i den exklusiva herrklubben, The  
Royal Bachelors’ Club. Han engagerade sig också i Frimurarna.                                                        

Han stannade hemma i 18 månader innan han anträdde en ny 
resa den 17 januari 1774. Denna gång med skeppet Drottning Sophia 
Magdalena och befordrad till superkargör. Resan gjordes i konvoj med 
skeppet Cron Prins Gustaf och på rekordkort tid. Redan i maj året  
därpå återvände Lindahl lyckligt till Göteborg. 

Efter att ha tjänstgjort på kompaniets kontor under några år steg 
han den 7 mars 1779 ombord på Kompaniets största och nyaste  
skepp, Gustaf III, denna gång för att göra en enkelresa till Kanton  
för att sedan stanna där.

DE KINESISKA MYNDIGHETERNA HADE några år tidigare ändrat bestämmel-
serna och tillät nu utlänningar att vara kvar i Kanton sedan skeppen 
lämnat Kina. Priserna på varorna steg när båtarna låg i hamn för att 
lasta. Det var därför förmånligt att ha personal i Kanton som kunde 
köpa upp varor under de tider som priserna var lägre.

De nya reglerna gjorde att de olika länder som bedrev handel med 
Kina nu kunde hyra faktoribyggnader i Kanton. Dessa låg utanför  
stadsmurarna i en lång rad intill varandra vid flodstranden och inne- 
höll kontor och bostäder för de kvarliggande superkargörerna. Totalt  
var det tolv länder som hyrde sådana byggnader.

Stora kvantiteter varor upphandlades. Ostindiska Kompaniet för-
knippas ju idag främst med siden och porslin, men faktum är att det  
var te som stod för den absoluta merparten av det som fraktades hem  
till Sverige. 

A

Den enda bild av Olof  
Lindahl som finns är på 
den målning som Elias 
Martin gjorde vid Lindahls 
och den kinesiske tolken 
Afocks besök på Fin-
spångs slott 1786. Medan 
den levnadsglada slotts-
frun Aurora Taube ömt 
lägger handen på Afocks 
arm, tittar Olof Lindahl 
fram ur ett draperi i bak-
grunden. Han bär en liten 
skepparkrans runt hakan 
och ser ganska barnslig ut. 
Om konstnären nu lyckats 
ge en rättvisande bild  
av honom så framstår  
han knappast som den 
driftige och våghalsige  
man han var. 

Skepp och  
förlisningar
Ostindiska Kompaniet 
ägde 38 skepp under sin 
82-åriga historia. Tillsam-
mans gjorde de 132 resor, 
några få av dem till Indien 
och resten till Kina. Åtta 
skepp förliste, två av dem 
samma dag, den 12 janu-
ari 1745, i en svår storm 
utanför Shetlandsöarna. 

Förlisningar och sjuk- 
domar under de långa 
resorna, krävde sin tribut. 
Det beräknas att mer än 
2 000 besättningsmän 
förlorade livet i kompa- 
niets tjänst.

I de varmare haven 
fanns skeppsmask som 
gav skeppen begränsad 
livslängd trots många 
åtgärder för att skydda 
dem. De flesta skeppen  
klarade sex á sju resor. 
Drottning Sophia Mag- 
dalena och Gustaf III 
gjorde nio.

”Sjörövarn” på Tvartorp 
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Finspång Anders Rising  070 - 684 80 97 
Lidköping Christer Wallin  073 - 296 23 04 
Boxholm  Patrik Staaf  070 - 667 01 83 
Gråbo  Jonas Andersson  073 - 962 83 89 
Borås  Bo Andersson  070 - 698 71 63 
Västervik Niklas Andersson  070 - 546 37 39 
Reftele  Nils-Gunnar Pettersson 070 - 519 77 55 
Vetlanda Anders Englund  070 - 342 77 35 
Agunnaryd Thomas Norlin  070 - 576 10 96 
Lönashult Sven Ericsson  070 - 373 55 09 
Växjö   Denny Rudén  070 - 687 22 23 
Osby  Jan-Olle Winqvist  070 - 368 00 78 
Häradsbäck Christian Arvidsson 072 - 307 06 29  



52 53

som någonsin besökt Sverige. Olof Lindahl, som nu aspirerade på ett 
högreståndsliv, presenterade honom för hovet och tog honom med på en 
odyssé till gods och herresäten. Vart han kom väckte han sensation.   

VÄL HEMMA I NORRKÖPING MÖTTE Olof Lindahl, som nu var i 40-årsåldern, 
den blott 16-åriga Charlotta Jancke, dotter till en förmögen fabrikör i 
staden. 

Den 7 januari 1789 vigdes de båda och kunde sedan flytta in i ett 
stort, tämligen nybyggt hus med bästa läge i centrala Norrköping. 

Paret Lindahl sökte samtidigt en större lantegendom där de kunde till-
bringa somrarna. Det var då naturligt att de sneglade på Tvartorp utanför 
Rejmyre, som tidigare ägts av Charlottas farfar. Köpet genomfördes 1789.

GÅRDEN OMFATTADE TOTALT CIRKA 2 000 TUNNLAND fastmark och 680  
tunnland vatten. Där fanns en såg från 1640 och en ännu äldre kvarn. 

En intensiv byggnadsperiod inleddes. På Gåsholmen i sjön Hem- 
tvaren byggdes en vacker tvåvåningsbyggnad. Exteriört såg den tradi-
tionellt svensk ut, men inomhus var det Kina som gällde med möbler, 
prydnadsföremål och textilier som Olof fört hem från Kina. Säkerligen 
var uppsättningen av kinesiskt porslin också rik. 

Framför huvudbyggnaden byggdes en flygel för kök och tjänstefolk. 
Med hänsyn till brandfaran ville man på den tiden gärna ha köket  
i en annan byggnad än där herrskapet bodde. Ett avträde byggdes på 
pålar ute i vattnet bakom flygeln, väl skymt från huvudbyggnaden.  
För att få största möjliga markyta på den lilla ön sänktes sjöns nivå och 
Gåsholmen förbands med land via en stensatt väg. På fastmarken, intill 
den stensatta vägen, byggdes två stora visthusbodar i två våningar och 

En viktig uppgift för superkargörerna var att kontrollera varorna  
i detalj. De fick se upp för att inte bli lurade. Teet förpackades i kistor 
som man försökte göra vattentäta med hjälp av flera lager oljat papper 
inför sjöresan. Superkargörerna måste hela tiden övervaka att säljarna 
inte smugglade in stenar för att öka vikten. 

Sidentygerna beställdes skriftligen med noga specificerade mönster 
och vid mottagandet måste kvalitet och kvantitet kontrolleras. Även 
tygerna förpackades vattentätt, inslagna i många lager oljat papper.                                                                                                                                         

Porslin kunde köpas färdigt och mycket så kallat Compagniporslin 
med rött eller blått mönster infördes till Sverige under 1700-talet. 

Superkargörerna måste granska porslinet stycke för stycke, så att  
inte något kantstött eller bräckt kom med. Porslinet lastades alltid först, 
då man ville ha den tyngsta lasten längst ner i lastrummen. 

Många adelsmän i Sverige beställde dyrbara och vackra specialser- 
viser med sina egna vapen. Ritningar på hur man ville ha det sändes  
till Kina och kineserna följde alltid anvisningarna mycket noggrant. 

Ett välkänt fall är den servis som friherren Fredrik Gyllenborg på 
Torsåker i Uppland beställde. Den konstfullt uppmålade förlagan med 
det Gyllenborgska släktvapnet blev dock vattenskadad under färden  
till Kina. När den färdiga servisen så småningom levererades till 
Torsåker visade det sig att kineserna mycket noggrant målat dit  
även vattenskadan.  

OLOF LINDAHL STANNADE I KANTON I SJU ÅR, intensivt sysselsatt med  
att handla upp varor och göra affärer för både kompaniets och egen 
räkning. Hemresan anträddes i januari 1786 ombord på skeppet  
Gustaf Adolph och i juni nåddes Göteborg.

Hans tid i Kina hade sammanfallit med vad som blev Ostindiska 
Kompaniets mest framgångsrika period – ”de gyllene åren”. Olof  
Lindahl hade del i det utomordentligt fina resultatet. När han nu åter-
igen stod på svensk mark var det som en mycket förmögen man. 

Med sig till Sverige hade han den kinesiske tolken Afock som hjälpt 
svenskarna i Kanton under många år. Afock var sannolikt den förste kines 

Olof Lindahl var inte 
den ende av Ostindiska 
Kompa-niets 56 direktö-
rer som skapade sig en 
förmögenhet. Flera av 
dem investerade pengar-
na i gods och bruk. Några 
donerade stora summor 
till välgörande ändamål.   

Jean Abraham Grill 
(1736–92) tjänstgjorde 
som superkargör under 
flera resor. Han bodde i 
Kina 1762–68 och bedrev 
privata affärer, som kon- 
kurrerade med kom-
paniets intressen. Efter 
avslutad tjänst köpte han 
Godegårds bruk i norra 
Östergötland, byggde en 
ståndsmässig herrgård 
och etablerade sig som 
bruksdisponent. 

De länder som bedrev handel med Kina hade egna ”factorier”  
i Kanton som bas för inköpsverksamheten och där varorna  
lagrades i väntan på att nästa fartyg skulle anlända. 

Vollrath Tham (1687–
1737), satsade redan vid 
starten 1731 pengar i 
Ostindiska Kompaniet. 
Äldste sonen Sebastian 
inledde en bana i dess 
tjänst men kom inte 
längre än till Orkney-
öarna där skeppet 
Suecia förliste 1840. 
Det avskräckte inte 
hans bröder Christian, 
Vollrath och Gustaf som 
alla ökade på sina ärvda 
förmögenheter som 
superkargörer. 

Man möter sedan 
namnet Tham i ett antal 
välkända svenska bruks 
ägarlängder, bland annat 
Hedvigsfors, Öster-
bybruk, Strömbacka, 
Söderfors och Iggesund. 

Ostindiefararen Finland i full storm på Nordsjön den 24 januari 1770.  
Konstnären  Jacob Hägg utförde målningen efter en förlaga från  
Kompaniets legendariske kapten och skicklige tecknare, Gustav Ekeberg.  
Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg.
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bortom dem ett stall med vagnslider. Alla byggnader stod klara 1792 
och paret Lindahl kunde då flytta in i sitt nya sommarviste.

TVARTORP HADE FÖRE LINDAHLS KÖP endast haft vägar farbara med häst  
och vagn söderut mot Finspång och västerut mot Regna. Nu byggdes 
en liknande vägförbindelse österut mot Rejmyre och en stenbro anlades 
över ån invid kvarnen. En allé med lindar och lönnar planterades vid 
infarten till bebyggelsen. Samtidigt bröts ny åkermark och försumpade 
områden dikades ut och gjordes odlingsbara. 

DEN ENDA BILD AV OLOF LINDAHL SOM FINNS är på den målning som Elias 
Martin gjorde vid Lindahls och Afocks besök på Finspångs slott 1786. 
Medan den levnadsglada slottsfrun Aurora Taube ömt lägger handen  
på Afocks arm, tittar Olof Lindahl fram ur ett draperi i bakgrunden. 
Han bär en liten skepparkrans runt hakan och ser ganska barnslig ut. 
Om konstnären nu lyckats ge en rättvisande bild av honom så framstår 
han knappast som den driftige och våghalsige man han var. 

Olof Lindahl fortsatte under 1790-talet att arbeta för Ostindiska 
kompaniet och blev 1798 direktör i den 4:e oktrojen. Det innebar att 
han personligen satsade pengar i Kompaniets verksamhet – som vid  
den tiden hade börjat gå allt sämre. Krisen fördjupades och i början av 
1801 kallades Olof Lindahl till ett möte i Göteborg för att diskutera 
Kompaniets framtid.

Hans ekonomi var nu urholkad på grund av kompaniets dåliga 
resultat. Det är inte formellt bekräftat, men det mesta tyder på han tog 
sitt liv efter mötet på Ostindiska Kompaniets kontor. 

Hans frånfälle noterades kortfattat i Norrköpings Tidningar som  

att Olof Lindahl vid ett besök i Göteborg den 16 februari 1801  
”derstädes genom döden afgådt”. Han var då bara 53 år gammal. 

För den den 30-åriga Charlotta var makens död ett dråpslag. 
Familjens stora förmögenhet hade krympt till 
ett minimum och hon tvingades sälja den stora 
fastigheten i Norrköping. År 1810 flyttade hon 
till Tvartorp permanent. Men efter att i flera år 
varit sjuklig, sålde hon gården år 1815 – dock 
med rätt att bo kvar till sin död – som inträffa-
de den 3 juni 1818. 

Huvudbyggnaden utbjöds några år senare 
till försäljning, nedmontering och avflyttning. 
Vem som köpte den och vart den tog vägen  
är inte klarlagt. Tvartorps korta tid som  
”herresäte” var över och gården återgick till  
att vara just en skogsgård. 

EFTER FLERA ÄGARBYTEN FÖRVÄRVADES  
Tvartorp av Rolf Sieverts far, den kände r 
adiologen med samma namn. Han byggde  
1926 den nuvarande huvudbyggnaden på 
sjön Hemtvarens norra sida, mitt emot Olof 
Lindahls holme. Från dennes tid på Tvartorp 
återstår bara flygelbyggnaden, två visthusbodar 
och några av alléträden.

Niclas Sahlgren (1701–
1776), grosshandlare 
från Göteborg, var en av 
Ostindiska Kompaniets 
finansiärer och direktör i 
dess tjänst mellan 1733 
och 1768.

Han gjorde betydande 
donationer i välgörande 
ändamål. Bland annat 
blev det grundplåten till 
Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. 

William Chalmers 
(1748–1811), var 
av skotsk börd och 
gjorde tjänst i Ostin-
diska Kompaniet som 
”kvarliggande super-
kargör” i Kanton mellan 
1783–1793. Under dessa 
tio år gjorde han sig en 
förmögenhet och blev 
medlem i kompaniets 
direktion. 

Han såg stora möj-
ligheter i mekaniken 
och testamenterade ett 
betydande belopp till 
den industriskola som 
utvecklades till den 
tekniska högskola som 
bär hans namn.   

Dagens Tvartorp, byggt 1926 av Rolf Sieverts far, den kände radiologen, med samma namn.  
Foto: Lars Klingström

Olof Lindahls pampiga 
herrgårdsbyggnad 
monterades ned och 
flyttades i början av 
1800-talet. Förutom  
en flygel finns bara  
dessa båda magasin  
kvar från den tiden.  
Foto: Bo Backström.

Ansvarsfull 
markförvaltare  
i Sommenbygd
Skog – Jakt – Fiske – Konferens

www.boxskog.se
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EN DET SAKNADES HELLER INTE IFRÅGASÄTTANDEN. Kritikerna  
ansåg att landet skulle utarmas på silver, som var det enda  

betalningsmedel man accepterade i Kina. Man befarade också att  
Sverige skulle översvämmas av onödiga lyxvaror som ”ler och strå”,  
det vill säga porslin och te. 

Ostindiska Kompaniet visade sig dock bli en lysande verksamhet. 
Det drog in kapital till Sverige, framförallt genom vidareexporten av  

te, siden och porslin till övriga Europa. Göteborg blomstrade som  
sjöfarts- och handelsstad. Ostindiska Kompaniet gjorde att många  
redan förmögna människor blev ännu förmögnare. Andra skapade  
sig nya förmögenheter. För landet var det en ekonomisk vitamin- 
injektion. 

Till en början var det i huvudsak kapitalstarka göteborgare som 
satsade i Ostindiska Kompaniet, men det dröjde inte länge förrän  
också den tidens ekonomiska elit, ”Skeppsbroadeln” i Stockholm,  
också ville vara med. 

PRIVILEGIET FÖR SVENSKA OSTINDISKA COMPAGNIET utfärdades av kung 
Fredrik 1 den 14 juni 1731. ”Commisarien Hindrich König &  
Compagnie” gavs rätten att bedriva en En Fart och Handel på Ost- 
Indien. Redan året därpå, den 9 februari 1732, avseglade skeppet  
Friedericus Rex Sueciae från Göteborg mot Kanton.

Privilegiet, den första oktrojen, löpte på femton år och gav kom- 
paniet ensamrätt att bedriva handel i Ostindien och alla platser öster  
om Afrikas sydspets. I privilegiebrevet bestämdes att Göteborg skulle 
vara kompaniets hemmahamn. Därifrån skulle skeppen avsegla, dit 
skulle de återvända och där skulle lasten säljas. Skeppen skulle om  
möjligt byggas i Sverige. De flesta varven fanns i Stockholm och där 
byggdes också 26 av Ostindiska Kompaniets 38 skepp. 

Kompaniet fick också rätt att möta våld med våld. Det fanns  
gott om sjörövare och pirater vid den här tiden, framförallt på  
Indiska oceanen. Skeppen var därför bestyckade med kanoner.  
Dessa behövde dock bara användas till försvar vid några få tillfällen. 
Desto oftare användes de för att skjuta salut med. 

Svenskheten betonades i privilegiebrevet. Skeppen skulle vara  
svenska och bära ”Swänsk Kiöpmans Flagga”. Direktionen skulle  
bestå av infödda eller naturaliserade svenska män, som avlagt  
trohetsed till svenska kronan. 

Sverige var efter Karl XII:s olycksaliga krig  
och hans frånfälle 1718 i ett erbarmligt ekonomiskt 
tillstånd. När Ostindiska Kompaniet bildades år 
1731 möttes det därför mycket positivt av staten. 

Ostindiska Kompaniet

M

Fem oktrojer
Ostindiska Kompaniets 
verksamhet bedrevs 
inom ramen för så 
kallade oktrojer, det 
vill säga privilegier 
som utfärdades av den 
svenska staten och gav 
kompaniet ensamrätt  
för Ostindiehandeln. 

Första oktrojen  
1731–46 beräknas ha 
gett ett årligt ekono-
miskt överskott på  
30 procent. 25 resor  
genomfördes. Fyra 
skepp förliste.      

Andra oktrojen  
1746–66 gav ett årligt 
överskott på 18 procent. 
38 resor genomfördes.  
Ett skepp förliste.

Tredje oktrojen 
1766–86, Kompaniets 
framgångsrikaste, med 
åren 1777–83 som  
”de gyllene åren”.  
39 resor genomfördes. 
Inget skepp förliste.

Fjärde oktrojen 
1786–1806. Ingen vinst. 
30 resor genomfördes. 
Tre skepp förliste.

Femte oktrojen 
1806–1813. Kompa- 
niet gjorde konkurs  
1809 och upplöstes 
1813. Inga resor  
genomfördes.

Superkargör
Titeln kan härledas till 

spanskans sobre (över) 
och cargo (last). Super-

kargörens uppgift var 
att följa med på resan 

och övervaka lasten. 
Han ansvarade också för 
inköpen av de varor som 

skulle fraktas. 
Superkargörerna åt-

njöt högt anseende och 
hade del i vinsten från 
den resa de ansvarade 
för. De fick också föra 

med egna varor. 
 

Kung Fredrik den förste utfärdade år 1731 privilegiet för  
Svenska Ostiniska Compagniet som gav det rätten att bedriva  
en fart och Handel på Ostindien. Kompaniets ståtliga byggnad  
i centrala Göteborg hyser idag Göteborgs stadsmuseum.  
Bild: Wikimedia Commons.
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Lars Kardell minns sin lärare i Garpenberg,  
Erik Oksbjerg, och de många gallringsförsök  
hans elever fick lägga ut 1961. Han funderar  
också över vad man lärde av försöken och  
konstaterar lite resignerat att skogsskötsel är  
en verksamhet som främst vilar på erfarenhet. 

Lars Kardell är professor emeritus, och var  
verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet fram  
till 2001. Han är en av landets mest kända  
skogsforskare och bland annat författare till  
det skogshistoriska standardverket Svenskarna  
och skogen – plus en närmast oändlig rad av 
 andra böcker och forskningsrapporter.

Erik Oksbjerg och hans  
gallringsförsök på Malingsbo  
sommaren 1961
Dalarnas sydligaste socken, Malingsbo, uppvisar enligt en beskrivning 
från år 1922 en typisk bergslagsnatur. ”Naturen i synnerhet omkring  
sjöarna är synnerligen vacker, någon gång dyster och storslagen, mest 
dock idyllisk, tjusande.”1 Jag kan inte påminna mig, att detta var mitt 
intryck, när vi vid midsommartid 1961 transporterades från Garpenberg  
till Malingsbo under vår utbildning vid Kungl. Skogshögskolan. 

Gränsen till den år 1961  
gödslade ytan är fortfarande 
synlig genom sin större  
graninblandning.  
Foto: Lars Kardell, 2017.
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sionsresultat från provytor samt funderat på vad det var vi skulle lära 
oss. Dessutom, och det är poängen med följande rader, hur står sig 
dåvarande kunskaper i dagens läge? Tillförde vårt arbete i gallrings- 
skogen något av värde?

LABORATOR OKSBJERG VAR EN UTOMORDENTLIGT BELÄST och teoretiskt  
kunnig skogsforskare. Han hade stor bredd i sin verksamhet som 
omfattade alltifrån växtgeografi, växtfysiologi, markkemi till klimatlära, 
gödsling och föryngringsfrågor. När han år 1961 söker en professors-
tjänst i Danmark åberopar han 30 olika skrifter. Dock ingen som tar 
upp gallringsfrågorna. 

Möjligen kom kontakten under 1959 med 1930-talets lyckade  
tallsådder på Malingsbo revir att utlösa ett stort intresse för dessa  
spörsmål. I varje fall publicerar han under 1961 flera uppsatser, som 
visar på hans intresse för nydanande gallringsmetoder. 

Erik Oksbjerg hade enligt mitt förmenande två värdefulla principer  
i sin undervisning. Hans stora kunskaper inom vida fält, gjorde att  
han ofta i samband med exkursioner ifrågasatte värdens ståndpunkter. 
Utöver ett spännande meningsutbyte, vidgade detta vårt synfält. Det 
andra var att han lät oss själva styra vårt inlärande. I brev till en dansk 
bekant säger han att undervisning inte ”skal uttrette mennesker i deres 
gladeste år, hvor der endnu er mulighet for at pleje den lille lue af sand  
nysgerrighed”. Alltså att inte slita på människor i deras lyckligaste år när 
det fortfarande är möjligt att vårda den lilla lågan av sann nyfikenhet. 

I vårt fall innebar det att vi inom ämnets ramar själva fick hitta på 
uppgifter. Dessa kunde gälla någon enkel inventering eller en försöks-
plan för att med tiden låta skogsbestånden ge anvisning om en behand-
ling var vettig eller ej. Vi fick relativt opåverkade och oförhindrade, med 
revirets skogsarbetare till hjälp, genomföra en del ingrepp som sällan 
sågs i dåtida skogsvård. 

Jag har många gånger frågat mig om det inte i denna, antydda me-
tod fanns en viss bekvämlighet från lärarkårens sida inblandad. Arbets-
sättet fungerar, när man har med mycket motiverade elever att göra.

Ytterligare en för mig förvånansvärd variant blev, när Erik Oksbjerg i 
tidskriften Skogen vintern 1961 ”annonserade” efter praktiskt verksamma 
jägmästare, vilka kunde komma till Malingsbo någon vecka och bistå i 

»Undervisning  
ska inte slita  
på människor  
i deras lyck- 
ligaste år när  
det fortfarande  
är möjlighet att  
vårda den lilla 
lågan av sann  
nyfikenhet.«
Erik Oksbjerg 

Laborator Erik  
Oksbjerg var en 
utomordentligt beläst 
och teoretiskt kunnig 
skogsforskare som  
gav sina elever stor 
frihet att ta egna  
initiativ för att 
förkovra sig. Foto:  
Dag Kihlblom 1960.

ED VISS HÄPNAD HADE VI ett par månader tidigare underrättats 
om att Jurij Gagarin i Vostok genomfört den första bemannade 

rymdfärden. Vi skogsstudenter däremot, cyklade omkring i den ”allvar-
samma barrskogen” eller tränade efter Malingsboåsen i avvaktan på att 
helskägget skulle växa till sig. 

Jag minns nu inte om Melodifestivalens vinnande låt, April, April, 
skrålades på Malingsbospelens middag, då halmhattarna lagts av och 
västarna knäppts upp. Men evigt unga Siw Malmkvist hade vunnit med 
denna låt tillsammans med Gunnar Wiklund. (Att hon sen inte fick 
sjunga den i Cannes är en gåta.) 

Mellan varven var det undervisning, mest i form av praktiska 
övningar i skogsskötsel och skogsindelning. Det förra ämnet leddes av 
den danske forstkandidaten Erik Oksbjerg (1921–2011), som år 1958 
tillträtt en laboratorsbefattning vid högskolan. Vi hade tagit del av hans 
undervisning såväl på sal som i fält året innan. Men nu skulle vi drillas  
i beståndsvård (röjning, gallring, stamkvistning m.m.). 

Av någon anledning kom en förvånansvärt lång tid att ägnas gall-
ringsfrågor, företrädesvis sådana i tall. Det ledde bland annat fram till  
en omfattande försöksutläggning med dussintals provytor.

Jag har under årens lopp samlat på mig en mängd informations- 
material kring denna undervisning och dess följder. Erik Oksbjerg 
ökade någon gång under 00-talet på högen med ytterligare en kartong 
dokument, som nu upptar halvannan meter i min bokhylla.2 

Jag har i en dryg månads tid läst en massa referat, räknat på revi-

M

Erik Oksbjerg och hans gallringsförsök  
på Malingsbo sommaren 1961
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undervisningen. Den senare var begränsad av en enda lärares ”kunskaper, 
brist på kunskaper, käpphästar eller excentricitet”. Fick vi nu in impulser 
från praktiskt skogsbruk, så skulle detta vidga vår kunskap.3

EFTER DE STORA VINSTER SOM UPPSTOD i början av 1950-talet på grund  
av Koreakrisen, blev det senare under decenniet mindre glada miner  
hos skogsbrukets företrädare. Rationaliseringsarbetet i avverknings-
ar-betet gick för långsamt. Hästen fanns kvar och stod år 1960 för 90 
procent av alla kortvägstransporter. Men en och annan traktor hade 
synts mellan trädstammarna och förväntades kunna hjälpa till. Skogs- 
arbetarna fick det lite bättre och anställdes på åretruntbasis. Det  
manuella arbetet i huggningen var allenarådande.  Allt för stor andel  
av den årliga virkesskörden (cirka 50 procent) togs ut i gallringar.  
I dessa skötte skogsbefälet stämplingarna. Rushuggning var vanlig. 
Kalavverkningarna förutspåddes öka kraftigt.

Maskinell markberedning var till hjälp när man med SFI-hacka satte 
plantor såväl i gammal som ny skogsmark. På den senare var gräset ett 
problem, där användningen av nya kemiska preparat i vissa fall kunde vara 
en lösning. Självföryngring var ännu den förhärskande återväxtmetoden.

Lövslyet sprutades till och med bort med hjälp av flyg. De kemiska 
medlen spåddes framgång och hade ännu inte ifrågasatts. Rachel Car-
sons bok Silent spring trycktes först år 1962 och kom i svensk översätt-
ning året därpå. Den blev då en verklig väckarklocka.

Vägbyggnationen var omfattande, men fortfarande stod flottningen 
för en stor del av transportarbetet.4 Skogsplaneringen hade med hjälp av 
flygbilder och nya analysmetoder tagit ett stort steg framåt. I spalterna 
kunde man läsa om elektronisk databehandling.

VI LYSSNADE TILL EN DEL FÖRELÄSNINGAR AV laborator Oksbjerg, vi 
exkurerade till Grängesberg och Hasselfors, men främst ägnade vi oss 
åt revision av tidigare utlagda försök eller också hittade vi på nya. Allt 
dokumenterades i skrift. Mina gamla referat har bleknat betydligt, då 
dåtidens kopieringsapparater framställde spritdoftande blåstenciler som 
inte ”hållit färgen”. Ämnesmässigt ser jag att inägoplanteringar fick ett 
visst utrymme, där Erik Oksbjergs uppsats från år 1959 med titeln Kor 
eller kemiskt krig? kan antyda en del av hans oortodoxa inlägg.5 

Älgskador i tallkulturer undersöktes efter olikformade röjnings- 
ingrepp. Praktiskt noterade vi att tallarna blev grönare efter kvävegöds-
ling och därmed smakligare för älgen. Vi lärde oss skillnad mellan nitrat 
och nitrit samt att de var lönlöst att gödsla med mikronäringsämnen. 
Erik Oksbjergs referat av sina undersökningar kring fosforisotopen P32 
kändes spännande.6 En ny värld öppnade sig, där det skulle bli möjligt, 
att följa näringstransporter via rotsammanväxningar och annat. Efter 
någon utvidgning kring fröträd kunde vi återföras till sommarens  
huvuduppgift, gallringsfrågor i tall.

Jag ser i mina anteckningar från föreläsningarna, att Henrik Petters-
sons (1879–1963) numera bekanta slutsatser att högst produktion i ett 
bestånd erhålls vid så svaga gallringar att dessa ”nätt och jämt föregriper 
självföryngringen”, fanns med på agendan. Höggallring borde undvikas, 
då den sänkte produktionen.7 Vidare fick vi lära oss att ingrepp i äldre 
bestånd nästan alltid medförde produktionsförluster samt att inom rim-
liga gränser betydde gallringsstyrkan inte mycket för volymsutveckling-

en under en omloppstid. På goda marker fick man snarast en höjning 
av produktionen efter gallring, då träden snabbt kunde skicka ut nya 
långrötter och ta hand om det lediga utrymmet. 

DET VAR ÖNSKVÄRT ATT FÅ FRAM BESTÅND MED ett jämnt krontak. För-
växande individer (vargar) kunde på höga boniteter tolerera att mindre 
bemedlade individer i grannskapet fick överleva och till och med lägga på 
hullet. Detta var inte fallet på svaga marker. På dessa kunde man efter ett 
gallringsingrepp förvänta sig såväl en ökad diameter- som höjdtillväxt.

Jag hittar ingenting i mina referat om gränsen mellan svag och 
god mark eller den mellan gamla och unga bestånd. Inte heller finns 
gallringsform eller gallringsintervall antydda. Det mesta var relativt och 
byggt på erfarenhet, där dock en del växtfysiologiska överväganden kun-
de förklara orsaken till utfallet. Som vanligt ser jag att vi i samband med 
exkursioner stod och diskuterade huruvida ingreppet var för sent och/
eller för svagt. Det senare blev också den vanligaste slutsatsen. 

Ibland kom vi in på kvistrensning och önskvärdheten av stamkvist-
ning. Kursen året innan (1960) hade grönkvistat ett yngre bestånd 
genom att lämna 2, 3 eller 4 grenvarv kvar. Det visade sig att om tall- 
arna skulle överleva, så krävdes minst tre helst fyra grenvarv. Uppenbart 
var undersökningen influerad av att Erik Oksbjerg några år tidigare ur 
växtfysiologisk synvinkel utrett verkningarna av radikal grönkvistning i 
gran.8 Vår uppfattning efter att ha studerat kvistningen ur olika aspekter 
blev, att det var lugnast med torrkvistning. Skadorna vid grönkvistning 
blev inte få och övervallningen inte särskilt snygg. 

Nu kunde vi med hjälp av syftkompass och stålmåttband börja staka 
ut försök. Vi diskuterade ingående vad som skulle undersökas. Inmät-

»Gallring är  
ett gemensamt 

uttryck för all 
slags afverkning, 

då endast enskilda 
träd borttages, 
vare sig större 

eller mindre, 
undertryckta eller 

dominerande.«
Axel Cnattingius 1894.

Kopparboytorna i maj 1985. Vid klaven Örjan Kardell. Foto: Lars Kardell. 
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ning skedde med klave och Christens höjdmätare, kubering med hjälp 
av Jonsons tabeller i Praktisk Skogshandbok och vid sammanräkningar, 
om vi hade tur, kunde vi låna en räknemaskin av märket Facit. 

EXPERTER FRÅN STATENS SKOGSFORSKNINGSINSTITUT LÄRDE OSS att med vit 
färg måla i utkarvade brösthöjdskors samt numrera alla träd. Dessa anteck-
nades i gröna provyteböcker med hård pärm. Efter analys och samman- 
skrivning blev det till slut redovisning av ansträngningarna ute i skogen.  

Sammantaget berikades övningsskogen och reviret under ett par år 
med 21 olika försöksserier omfattande totalt 60–70 parceller. 

I protokollen dyker orden brunns-och punktgallring upp tillsam-
mans med stickvägsgallring och extremgallring. De enda gallringsformer 
som inte fick plats var radgallring och korridorgallring. I båda fallen 
saknades lämpliga bestånd. Det bör anmärkas att synpunkter på och 
förslag om utnyttjandet av schablonartade gallringar låg i tiden, fast vi 
då var lyckligt omedvetna om detta.9

Syftet med all verksamhet var att få fram sågtimmer av hög kvalitet  
på kortast möjliga tid och med god förräntning. Erik Oksbjerg hade  
också många funderingar kring konkurrensen mellan träden i ett bestånd. 
Det hela var från hans sida en reaktion mot de svaga gallringar han  
bevittnat i de områden, där kolning hade månghundraårig tradition.

DET SOM STACK UT I VERKSAMHETEN VAR DE EXTREMT hårda gallringar som 
genomfördes. Vid Kopparbo, i en tidigare oröjd 35-årig tallsådd, redu-
cerades stamantalet med 85 procent från 3070 stammar per hektar till 
446. Den stående volymen sänktes från 162 till 38 m3sk per hektar.  
De flesta spådde att skador av storm och snö tillsammans med angrepp 
av märgborrar skulle spoliera beståndet. Spåren av de senare fanns i rik-
lig mängd sommaren 1961. Men till allas förvåning stod träden intakta 
fram till en föryngringshuggning vintern 2014–2015. 

Det andra som gjorde oss nyfikna var när vi i juli vräkte ut 318 
kg kväve per hektar i en av Malingsboåsens relativt branta sluttningar. 
Beståndet var då 80 år gammalt, välgallrat och med en volym av 202 
m3sk per hektar. Året efter lät Erik Oksbjerg tillföra en liknande mängd. 
Vi spekulerade i om allt kväve skulle hamna i mossen nedanför eller 
om träden skulle storkna. Hur skulle de gå med den lavbevuxna, torra 
ristypen vid denna övergödning? Märkligt nog står träden kvar, som  
om inget hänt. En tätare granunderväxt signalerar för den insatte om 
det tidigare nidingsdådet.

YTORNAS VIDARE ÖDEN. Sommaren 1963 inbjöd Erik Oksbjerg ett dussin-
tal nordiska forskare och praktiker till seminarium på Malingsbo. Några 
av gallringsförsöken besöktes och kommenterades. Vid Kopparbo restes 
frågan om inte den ”skärmställning” man ställt vid 35-års ålder skulle 
medföra föryngring. I gödslingsförsöket påpekades att man vid utvärde-
ring skulle beakta torrsubstansproduktionen och inte enbart volymen. 
Av de forskningsresultat som redovisades blev det stort intresse kring 
sambandet mellan centrumutbytets kvalitet hos tall och årsringsbred-
den. Vi fick lära oss att det borde vara ett stort antal årsringar 2 till 4 
cm från märgen för att god kvalitet skulle erhållas. Detta medförde tätt 
uppkomna föryngringar, vilket stod i motsättning till dåtida behov att 
minska kostnaderna. 

»Diskussionen  
i ett tallbestånd 
håller på att av- 

slutas – som 
vanligt segerrikt 

för dr Zinsenliebe 
– (han som älskar 

Ränta, Ni vet!). 
Dessförinnan har 
några mera naiva 
själar misslyckats 

med att tala  
för beståndets 

möjligheter, men 
sista ordet  
får räntan.  
Den slår!«

Erik Oksbjerg i ett inlägg 
om gallring 1968.

För att klara skogsbrukets räntabilitet måste man frångå täta förband 
och svaga röjningar/gallringar. I England hade man försöksvis i sit-
kagran provat brunnsgallring och i Danmark radgallring (rækkehugst) 
fick vi veta. Genom att använda genetiskt förädlat material kunde 
förbandet utökas. Viktigt var att fokusera på huvudstammar (200–400 
st/ha), vilka skulle gynnas i alla lägen. Jag ser i protokollet att ordet  
måldimension dök upp samt att körskador diskuterades. Sammanfatt-
ningsvis krävdes en bättre räntabilitet genom starkare gallringar. Det 
skulle bli allt dyrare att hantera klent virke.

När Erik Oksbjerg 1965 flyttade tillbaka till Danmark övertogs 
verksamheten av skogsskötselinstitutionen. Försöksskogen drabbades år 
1969 av märgborrar, snöbrott och stormar. Men ett flertal provytor stod 
rycken. År 1973 vaknade Erik Oksbjerg till liv, lånade försökshandlingar 
och strulade i fält till det på vissa provytor. En utlovad sammanställning 
kom aldrig till stånd. Långsamt gled glömskans moln in över Malings-
bos alla elevarbeten.

 Hösten 2005 vallade jag runt den då 84-årige Erik Oksbjerg till 
vissa Malingsboytor, vilket förmodligen ledde till att jag ett par år senare 
för att glädja honom mätte in såväl Kopparboytorna som en del andra, 
vilka fortfarande var ”vid liv”. Resultaten tog jag med till Danmark 
år 2008 och visade honom några kurvor rörande årsringstillväxten (se 
vidstående diagram). Vi fick, av mina anteckningar att döma, inte ut 
mycket av samtalen. 

BORTOM MALINGSBOYTORNAS HORISONT. Intresset kring gallringsfrågorna 
tog ordentlig fart under 1960-talet, dock knappast som en effekt av 

Med en stolt historia sedan 1920-talet
- alltid på skogsägarnas sida -

www.norrskog.se

Norrskog
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de radikala försök vi gjort på Malingsbo. Ekonomiska förhållanden 
i vår omvärld krävde snabbare rationaliseringar inom alla områden. 
Gallringsfritt skogsbruk ventilerades redan på 1960 års skogsvecka. 
En aktivitet med rötter i vår utbildning var dock när min kurskamrat, 
sedermera länsjägmästare Gustav Fredriksson i ett examensarbete år 
1962 studerade huggarstämpling. Nog så radikalt då, men det blev för-
vånansvärt snabbt vardag.10 Sedan intensifierades rationaliseringsarbetet. 
Gallringsmallar hade redan framställts av SCA i slutet av 1950-talet. De 
blev nu kopierade, omarbetade och satta i händerna på tjänstemännen. 

Det stora debattämnet på Skogsveckan 1968, som resulterade i 
skriften Ska vi gallra?, speglar tidsandan. 

Produktionsförluster till följd av virkestransporter i gallringsskog 
blev ett uppmärksammat ämne. På Skogsstyrelsen pågick då sedan en 
tid ett omfattande arbete. Generaldirektör Fredrik Ebeling (1909–1982) 
hade oroats av de hårda ingrepp han sett i norr. Söderut och speciellt 
inom bondeskogsbruket var förhållandet det motsatta. Nu utarbetades 
säkerligen det mest omfattande läromedlet kring gallringar, vi dittills 
sett.  Boken Beståndsvård och produktionsekonomi, gemenligen kallad B 
69, trycktes år 1969. De flesta som arbetade med gallringsfrågan kom i 
kontakt med denna.11 Skriftens innehåll kan ännu läsas med stor behåll-
ning. Dess saklighet och omfattning har ännu inte överträffats.

HUR BLEV DET UNDER 2000-TALET? Jag har i likhet med de flesta inte någon 
större överblick av tillståndet i dagens skogslandskap, men vill ändå 
redovisa ett par synpunkter. Något gallringsfritt skogsbruk genomfördes 
aldrig. Enligt den senaste statistiken tas 35 procent av årsavverkningen 
ut i form av gallringar. Visserligen lägre än de 50 procent vi hade kring 
1960, men högre jämfört med perioden 1975–1990, då relativsiffran 
var 28 procent. 

Gallringen är fortfarande en central del av skogsbruket. Men hur 
gallrar man? Åtskilliga gånger under det senaste decenniet har jag träffat 

på söndergallrade och sönderkörda bestånd, 
vilket väckt en del vemod. Någon gång har 
jag gått och sett hur förarna av gallringsma-
skiner arbetar samt samtalat med dessa. De 
har alla saknat utbildning i skogsskötsel. De 
vet att de skall undvika körskador genom 
att risa ned de numera ganska breda stick-
vägarna. Som regel tillämpar de sunt förnuft 
och arbetar med någon form av fri gallring 
med dragning åt låggallringshållet. Styrkan 
varierar men tycks ligga i intervallet 25–35 
procent. Då mina vandringar i skog och mark 
numera inte är areellt allt för omfattande kan 

jag inte generalisera. Jag noterar dock få spår av det vi en gång fick oss 
itutade. Jag inser den ekonomiska bakgrunden till att maskininsatserna 
i en kortsiktig ekonomi får styra utfallet, men har i bra många fall haft 
svårt att förstå, varför man inte ser på insatserna i gallringsskogen i ett 
mera långsiktigt perspektiv. Trots massiva insatser från forskningssidan 
har vi praktiskt snarare fallit tillbaka i förhållande till den standard som 
jag minns från Malingsbo för drygt ett halvsekel sedan. Skogsskötsel är 

fortfarande en verksamhet som i hög grad vilar på erfarenhet och sunt 
förnuft, dock med ett visst stöd från långsiktig forskning. 

ERIK OKSBJERG PROVOCERADE OSS ÅR 1960 GENOM påståendet att man 
kunde slå upp en tysk lärobok från tidigt 1800-tal och med stöd av de 
råd som däri var att hämta, skriva en relevant skogsskötselinstruktion. 
Naturvetenskapens enorma utveckling och dess stora inflytande på våra 
värderingar hade haft litet genomslag i det praktiska skogsarbetet.12  
Jag är beredd att instämma. Men det hindrar inte att en rad genombrott 
inom det biologiska/ekologiska fältet gjorde undervisningen levande  
och fantasirik. Det har jag haft glädje av under alla mina år i skogen.

Gav provytorna på Malingsbo några långsiktiga resultat? Ovan har 
jag antytt att en del ytor försvann efter stormfällningen 1969. Andra 
glömdes bort och är sedan länge kalavverkade och ersatta med ny skog.  
I något fall gick det vid min undersökning hösten 2007 inte att åter- 
finna parcellerna, då hörnpålarna försvunnit. Kopparboytorna, de 
med den mest extrema gallringen, stod kvar liksom försöksområdet på 

»De investeringar  
i onödigt arbete  
vi gjorde har  
knappast givit 
någon förräntning, 
men förhoppnings-
vis fick vi med oss 
någon erfarenhet 
ut i yrkeslivet.«
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Malingsboåsen. Det senare hade klarat livhanken genom att det sedan 
år 1981 ingick i ett naturvårdsområde, vilket avsatts av geologiska och 
upplevelsemässiga skäl. 

BLEV DET DÅ NÅGOT REVOLUTIONERANDE RESULTAT FRÅN dessa en gång 
drastiska ingrepp i skogsnaturen? De extremt gallrade ytorna hade efter 
46 år förlorat någon kubikmeters tillväxt per år jämfört med en mera 
normalt gallrad. Medeldiametern på bark var 3,6 cm högre än på den 
förra. Möjligen räcker detta till att ekonomiskt kompensera förlusten  
i produktion. Någon nämnvärd skillnad i kvalitet stod inte att upp-
täcka. Även efter avdrag av torrskog hade den orörda ytan producerat 
mest, helt enligt läroboken. Det mest synbara beviset på det radikala 
ingreppet år 1960 var en rikligare graninvandring.

Gödslingsförsöket på åsen visade en tillväxtvinst av 61 m3sk per 
hektar för perioden 1961–2017 eller årligen 1,1 m3sk. Här signalerar 
också utfallet från gallringsoperationen år 1961 att man nog inte bör 
gallra i 80-årig tallskog. Men förlusten av dryga 25 m3sk per hektar kan 
mycket väl kompenseras av en ökad diametertillväxt. Detta är emellertid 
en annan fråga. Jag har vid inmätning och beräkning av utfallet från 
fyra andra försöksserier inte hittat något anmärkningsvärt. Några stora 
kvalitetsskillnader till följd av olika gallringsstyrka eller form har jag 
okulärt inte bevittnat. 

SAMMANFATTNINGSVIS: Det mest egendomliga var att naturen stod  
rycken. En annan lärdom är att utan en fast organisation skall man  
inte av pur entusiasm lägga ut långliggande försök. Dessa har en 
egendomlig förmåga att försvinna. Utöver ett svalnande personligt 
engagemang, är skälet till detta att vi över tiden på grund av ändrade 
värderingar och synsätt skiftar fokus. Vem bryr sig idag om gallring? 
Vilka forskningsråd anslår pengar till sådana försök? I en mycket läs-
värd artikel från 1994 med titeln Gemt og Glemt (Gömt och glömt) 
återkommer Erik Oksbjerg till detta spörsmål.13 Jag vet inte om han  
då hade sina ”härjningar” i Malingsbos tallbestånd i åtanke. Men de  
investeringar i form av onödigt arbete, vi där gjorde, har knappast  
gett någon förräntning. Förhoppningsvis fick vi dock med oss  
någon erfarenhet ut i det kommande yrkeslivet. 

Noter

1.  Törnkvist 1922:4.
2.  Ur detta material har jag plockat alla detaljer m.m. i uppsatsen. Efter sortering och gallring kommer  
 de viktigaste delarna att överföras till SLUs centralarkiv i Ultuna
3.  Oksbjerg 1961a-c.
4.  Se t.ex. Kilander 1960, Leijonhufvud 1961 och Carson 1963.
5.  Oksbjerg 1959.
6.  Oksbjerg 1958.
7.  Pettersson 1955:225.
8.  Oksbjerg 1956. 
9.  Se t.ex. Engberg 1961 och Edlund 1962.
10.  Skogsveckan 1960, se Hedlund 1960:139. Jfr även Andersson 1961:119.  Fredriksson 1962.
11.  Anon. 1968 resp. 1969.
12.  Oksbjerg 1960, även 1961d.
13.  Oksbjerg 1994. Möjligen är jag lite orättvis, då gallringsfrågorna såväl forskningsmässigt som praktiskt  
 emellanåt hamnar i fokus, se t.ex. Petterson 2004.
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Nils Säfström, 95, är skogsmäs-
tare och har i större delen av 
sitt yrkesverksamma liv, i 37 år, 
arbetat inom skogsägarrörelsen 
för Dalarnas Skogsägarförening 
och Mellanskog. Han är sedan 
barnsben intresserad av skogen 
och skogens historia i Dalarna 
och har själv forskat kring bon-
debefolkningens betydelse för 
gruvan i Falun. För åtta år sedan 
gav han ut resultatet av sina  
studier i en bok med samma 
titel som den här, starkt förkor-
tade, artikeln. 

Bondebefolkningens insatser för Falu koppar- 
gruva är till stora delar okända. Det finns därför  
all anledning att lyfta fram dem ur historiens  
dunkel. Från 1600-talet och fram till mitten av 
1800-talet styrdes livsvillkoren för befolkningen  
i Dalarna av gruvans behov av virke.    
Enorma mängder skog avverkades, kolades  
och fördes till Falun under den här tiden.

Dalabönderna  
och kopparberget 

Målningen ”Vinterstycke där en åker med en 
fackla” utfördes av den mycket produktive 
konstnären Pehr Hilleström på 1790-talet. 
Hilleström är mest känd för sina målningar 
av människor i hemmiljö men hämtade också 
sina motiv i råa gruvmiljöer i dunkel belys-
ning, eller som här vid nattliga slädvägar.  
Bild: Bukowskis.

Så började det …
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togs snart över av en ny organisation, initierad av 
Kungl. Majt:s och drottning Kristinas förordning 
av år 1649. Den innebar att upphandlingen av 
skogsprodukterna skulle ombesörjas av en ny or-
ganisation som fick namnet Westerdals Wedecom-
pagni. Delägare i kompaniet var några av de mera 
betydande bergsbrukande affärsmännen i Falun 
med bergmästaren Hans Filip Lybecker i spetsen. 

AVTALET INNEHÖLL EN RAD DIREKTIV OCH MYCKET detal-
jerade regler av stor betydelse för den fortsatta verk-
samheten. Där stipulerades bland annat följande: 
 Ingen av allmogen skulle få fälla mer skog än  

 vad överenskommits med kompaniets direktör.  
 Böter utgick med 40 daler silvermynt om   
 virke försnillades under flottningen. 
 I socknarna Gagnef, Tuna, Torsång och Vika  

 skulle man avstå från ”skadelig vedhuggning”  
 och istället ”beflita sig om vanlig kolning.”
 I Kopparbergs socken där skogen är späd och  

 ung skall ingen annan ved huggas än rost- och  
 brännved. Det infördes förbud att under de   
 närmaste 20 åren hugga gruvved. 
 Sågkvarnarna i Gagnef och Tuna socknar ”skall  

 ödeläggas, alternativt överlåtas till Compagniet  
 mot betalning, eftersom de är till förfång   
 för Compagniet”.

EFTER TIO ÅR SKAPADES EN MOTSVARANDE organisation inom Österdalarnas 
fångstområde. De båda kompanierna slogs samman år 1661. Bara några 
år senare, 1689, överläts verksamheten till Bergslagets Vedkontor som 
kom att bestå ända till 1850-talet. Det blev sedan grunden till Stora 
Kopparbergs Bergslags skogsavdelning. 

Genom att allmogen i Gagnef, Tuna, Torsång och Vika var skyl- 
diga att undantagslöst leverera träkol till Kopparbergets hyttor, krävdes 
väsentligt större arbetsinsatser där än i övriga socknar. Av tillgänglig 
statistik framgår att dessa socknar levererade ungefär 60 procent av 
hyttornas totala behov av träkol.

Med åren minskade dock behovet av ved genom att oljelampor 
ersatte blossen i gruvan och malmen kunde sprängas loss med svartkrut 
istället för att berget spräcktes genom tillmakning. Men i hyttorna var 
det fortsatt träkol som gällde.

FÖR ATT HÅLLA KOPPARBERGETS GRUVBRYTNING OCH kopparframställning 
igång krävdes enorma arbetsinsatser. Med hjälp av tillgänglig statistik 
om förbrukningen av ved, timmer och träkol samt gamla erfarenhetstal 
har det varit möjligt att ungefärligt beräkna arbetskraftsåtgången. 

På 1600-talet förbrukades i genomsnitt 80 000 kubikmeter (m3t) 
ved och rundvirke per år. Totalt för hundraårsperioden gick det åt 8 mil-
joner kubikmeter. Uppskattningsvis krävde det 4 miljoner dagsverken 
för att producera denna mängd. Motsvarande siffra för att producera 

De studier på amatörnivå som ligger 
bakom den här redogörelsen, indikerar 
att det saknas en sammanfattande över-
sikt över hur de här villkoren påverkade 
befolkningens livsföring. Förhoppningsvis 
kan den här artikeln och min lilla bok 
med samma namn ge impulser till fort-
satta studier i ämnet. 

Vedåtgång och arbetsinsats för 
vedanskaffning och träkolstillverkning 
under 1600- och 1700-talen

Ved och övrigt 
rundvirke, milj.m3t    
1600-talet 8  
1700-talet 4  
Totalt 12  

Träkol,
miljoner m3s   
1600-talet 2 
1700-talet 1
Totalt 3

Sammanlagt under Bergslagets storhetstid 
på 1600- och 1700-talen utfördes mer än 
60 miljoner dagsverken av dalabefolkningen 
för att förse Falugruvan med de råvaror 
som behövdes för att hålla tillverkningen 
av koppar igång.

Antal dagsverken, 
miljoner  
 4 
 2 
 6 

Antal dagsverken, 
miljoner  
 20 
 10
 30

I beräkningen ingår avverkning, körning och 
flottning samt alla ingående moment för kolning 
och transport av kol till Bergslaget. Transporter 
av malm till hyttorna och koppar till kopparvågen 
i Falun ingår inte. 

ED, TIMMER OCH TRÄKOL BEHÖVDES till flera ändamål i och omkring 
gruvan samt vid rostugnar och hyttor. Det finns ganska klara upp-

gifter om hur de anskaffades och vilka volymer det rörde sig om. 
Långt in på 1500-talet fanns det tillräckligt med skog i trakterna 

kring Kopparberget. Ännu vid mitten av detta århundrade var gruvan 
ett tämligen blygsamt företag och dess behov av förnödenheter kunde 
täckas utan några större problem. Men redan under slutet av detta 
århundrade ökade malmbrytningen i gruvan och därmed också dess 
behov av råvaror. För att klara situationen krävdes åtgärder. 

KARL IX FÖRBJÖD ÅR 1609 SKOGSAVVERKNING INOM en mils radie från 
gruvan räknat, den så kallade ”fredsmilen”. Återkommande avverkning-
ar hade tärt svårt på skogskapitalet som då huvudsakligen utgjordes av 
klen ungskog. Efter omfattande lantmäteriarbeten markerades områdets 
gränser med stenrösen (som går att hitta än idag). För att klara virkesbe-
hovet måste fångstområdet utökas. 

Tillsammans med några bergsmän reste därför landshövdingen år 
1648 till Nås i Västerdalarna för att förhandla med representanter för 
allmogen om leveranser av ved och timmer till Kopparberget. Väster-
dalälven, som flyter genom denna skogrika del av landskapet hade då 
sedan länge använts för flottning av husbyggnadsvirke, och skulle nu 
kunna utnyttjas för att trygga Kopparbergets virkesbehov.

Besöket resulterade i att en organisation för anskaffning av virke 
från skogarna i Västerdalälvens tillrinningsområde skapades. Rådman-
nen Anders Matsson såg till att flottningen kom igång, men ledningen 

V

Landskapet kring  
stora Kopparberget 
 och Falun upptogs  
på Unescos världsarvs-
lista i december 2001. 
Dess kärna är  Falu 
gruva, ett av Sveriges 
viktigaste  industrimin-
nen – vars verksamhet 
ända  sedan starten för 
mer än 700 år sedan 
är  starkt förknippad 
med skogen. Ved och 
 träkol är ju lika viktiga 
som själva malmen 
 för dess brytning och 
omvandling till  värdefull 
koppar. Förunderligt 
lite av  detta faktum är 
uppmärksammat.  
Bild: Digitalt museum.

Dalabönderna och kopparberget
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träkol är hela 36 miljoner dagsverken. Under 1700-talet minskade här 
siffrorna till 2 miljoner dagsverken för vedproduktionen och 20 miljo-
ner dagsverken för framställningen av träkol.  

I beaktande av att allt arbete utfördes manuellt framstår insatsen 
som närmast ofattbar. Bara under 1600-talet avverkades i Dalarna i 
medeltal 500 000 kubikmeter (m3t) per år i form av ved, timmer och 
kolved. Sammanlagt krävdes under 1600- och 1700-talen mer än 60 
miljoner dagsverken för att hålla verksamheten i och omkring gruvan i 
Falun igång. Merparten av dem – 90 procent – för att producera träkol. 

SKOGSARBETE OCH KOLNING VAR EN MANLIG SYSSELSÄTTNING. Men kvin-
nornas insats var också betydande – även om den svårligen låter sig 
räknas i antal dagsverken. Det var kvinnorna som ansvarade för det 
närmast totalt rådande naturahushållningen på gårdarna under männens 
bortovaro. De skötte såväl hushållet som omsorgen om barnen och de 
vardagliga sysslorna på gården med utfodring och tillsyn av djuren. 

Arbetet med kolning passade naturligt in med jordbruket. Fällningen 
av träden skedde vintertid, vår och sommar var det jordbruk som gällde. 
Sedan skörden bärgats var det dags att dra samman virke och bygga mila. 
Själva kolningen ägde sedan rum i november och december. Efter nyår var 
det dags att riva milorna och  köra in kolen till någon av de hyttor som 
man träffat avtal med. Oftast bestod det hästdragna ekipaget av två kälkar 
med så kallade kolryssar tillverkade av flätade vidjor, en större som rymde 
cirka sex kubikmeter, och en mindre, hälften så stor.  

GAGNEFS- OCH MOCKFJÄRDSBORNA NYTTJADE EN UNIK METOD för att 
transportera sitt träkol. De använde sig av kolflottar på Dalälven. Kolet 
transporterades på vanligt sätt ned till älven där det lastades om till flot-
tar. Dessa bestod av sammanbundna timmerstockar omgärdade av ett 
gärdsel av klena slanor. De gjordes i ordning tidigt på våren och sändes 
med vårfloden de tre milen ner till Tunaforsarna, strax norr om dagens 
Borlänge. ”De for genom nog så stridiga forsar”, skriver Linné. Där 

lastades kolet om till kolryssar och drogs sedan till Falun. Varje flotte 
tog mellan 20 och 40 stigar kol (mellan 36 och 72 kubikmeter) alltså i 
princip lika mycket som dagens lastbilar, i löst mått räknat. Hur länge 
denna flottning pågick är inte klarlagt, men att det handlar om flera 
årtionden är helt klart.

FÖRST 1816 REDUCERADES BERGSLAGETS ENSAMRÄTT till köpen av träkol. 
Bakom beslutet att inskränka ensamrätten låg främst det minskade 
behovet. Samtidigt stipulerades att inga nya vedförbrukande verk skulle 
få anläggas i området. Men om planer på så-
dana ändå framfördes så skulle Bergslaget ha 
företräde i Leksands, Rättviks och Svärdsjö 
socknar, men inte närmare Falun än 3,5 mil. 

Vid flera tillfällen under århundradena 
hade bönderna gjort framställningar om att 
bli befriade från de pålagor som gällt sedan 
mitten av 1600-talet. Dock utan resultat. 
Ännu så sent som vid riksdagen 1850–51 
lade bondeståndet fram en motion om att 
så måtte ske. Men också denna gång avslogs 
alla tankar i den riktningen. En reservant från bondeståndet kommente-
rade avslaget i vredgade ordalag: ”Rikets ständer hafva friköpt slafvara på 
S:t Bartholemy (som då var svensk koloni) och då vissa socknar i Dalar-
ne i visst hänseende stå uti ett slafviskt förhållande till Fahlu Bergslag, så 
böra de likaledes på ett eller annat sätt hjelpas derifrån.” 

INTE FÖRRÄN FEM ÅR SENARE AVSKREVS DALABÖNDERNAS skyldigheter 
gentemot Bergslaget. Från och med den 1 november 1856 skedde dess 
anskaffning av kol helt genom inköp på gängse sätt. 

Drottning Kristinas då mer än 200 år gamla kungörelse blev från 
och med detta datum historia och bönderna kunde för första gången 
leverera sitt träkol vart de ville. Det medförde att villkoren för dem för-
bättrades. Och i ännu några årtionden var efterfrågan på träkol god från 
de många järnbruk som fanns i Dalarna vid den här tiden. 

Samtidigt växte ett nytt användningsområde fram för virket från 
skogen. Från och med 1850-talet etablerades flera stora sågverk vid 

Allmogen i Dalarna 
försåg Kopparberget 
 med virke, ved och 
träkol under hela dess 
 storhetstid och bidrog 
därefter på flera  sätt  
till uppbyggnaden  
av företaget Stora 
 Kopparbergs Bergslags 
AB – idag en del  av 
Stora Enso. Bonde- 
befolkningens insatser 
för Kopparberget är  
tämligen  okända. Dess 
levnadssätt i de bygder 
 som berördes styrdes 
från 1600-talet fram  till 
mitten av 1800-talet 
av beslut fattade  av 
gruvledningen i Falun. 
Digitalt museum.

”De for genom nog 
så stridiga forsar”, 
skrev Carl von Linné 
om de kolflottar som 
användes av Gagnefs 
och Mockfjärdsborna 
för att forsla träkol till 
gruvan i Falun.

www.skogsriket.se

VÄLKOMNA!
Hälsar skogsmuseer i Sverige.
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sjön Runn och i Domnarvet. En ny marknad för sågtimmer skapades. 
Avverkningarna av grovt sågtimmer tog fart i de stora skogarna längs 
Dalälven. I början med hjälp av säsongsarbetande värmlänningar som 
fått se skogsavverkningarna i sitt hemlandskap minska sedan den så 
kallade ”timmerfronten” skummat grädden av skogarna där årtiondena 
dessförinnan. 

TROTS UNDERMÅLIG ERSÄTTNING HADE DEN NÄST INTILL livegna befolk- 
ningen ändå haft ett relativt stabilt bidrag till sin försörjning som  
träkolsleverantörer till Bergslaget.  

De enorma arbetsinsatserna under bolagets storhetstid lade  
grunden till den utveckling som därefter följde. Bergslaget ömsade  
skinn och blev en av landets största sågverksindustrier, senare också en 
stor massa- och papperstillverkare. Idag är det som bekant ett av värl-
dens största skogsindustriföretag. Och förutsättningarna för framtiden 
är lysande på grund av den biologiska och förnybara råvaran med idag 
högst efterfrågade klimategenskaper. 

Det är väl värt att då också skänka en tanke till alla de som i år- 
hundraden slet i Dalarnas skogar för att göra det möjligt att under  
lika stort slit förvandla solitt berg till värdefull koppar.  

VI RÄDDAR VÄRLDEN!
Skogsbruk kan rädda världen. Ett gott skogs-
bruk är bra för klimatet, för välstånd, upple-
velser och en rik natur. I Föreningen Skogen vill 
vi rädda världen genom att ta vara på skogens 
alla möjligheter. 

Aktiva skogsbrukare som tänker själva kan 
göra underverk. Tycker du som vi? Bli medlem 
och rädda världen du också!

Bli medlem du också!  
 
www.skogen.se/medlem eller 08-412 15 00

Nils Säfström byggde 
med hjälp av timmer- 
männen Alvar Trogen  
(th) och Sigvard Olknuts  
för tiotalet år sedan  
en replik i mindre skala  
av en kolflotte av den  
typ som Gagnefs-  
och Mockfjärdsborna  
använde. Efter tre mil  
togs flottarna iland ovan 
de strida Tunaforsarna, 
där en sagesman be- 
skriver att man från 
 gästgivargården vid  
Amsbergs kapell kunde 
”se över hundratalet 
flottar liggande”.
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Gunnar Stenström, född 1942, är Med.dr, läkare och  
docent vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.  
Han har också genomgått konstnärlig utbildning och haft  
flera egna utställningar i Göteborg under 2000-talet. 
Här berättar han om hur han i ungdomen var starkt intresserad 
av att istället söka sig en bana i skogen – som dock stannade  
vid en sommarmånad som flottare i Norrbotten/Västerbotten.

Foto: Gunnar Stenström

En augustimorgon 2017 meddelar nyheterna  
att sex älvar i Norrland får ett EU-bidrag på 124 
miljoner kronor för restaurering av gamla flottleder. 
Projektet ska pågå till år 2021 och förbättra  
levnadsbetingelserna för utter, lax och öring. 
Nyheterna sporrar mig att slutföra nedtecknandet 
av mina minnen från timmerflottningen på Åby  
älv för mer än 50 år sedan. 

Flottarminnen från 
Åbyälven år 1963 
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ILL MIN STUDENTEXAMEN 1962 fick jag av en god vän till pappa det 
gedigna bokverket Skogen och skogsbruket. Det inspirerade mig och 

födde allvarliga funderingar på att avvika från min tänkta yrkesbana som 
läkare och istället ansöka om en plats vid Skogshögskolan i Stockholm. 

Jag skickade därför in ansökningar både till Skogis och till läkarut-
bildningen. Men de som sökte till jägmästarutbildningen det här året 
hade samlat obligatoriska skogspraktikpoäng som med råge överglänste 
oss som sökte på bara studentbetyget. Ett sådant upplägg fanns inte på 
läkarlinjen i hemstaden Göteborg. Jag övergav därför mina jägmästar-
planer och följde ödets, och mitt eget beslut, att utbilda mig till läkare. 

I MAJ 1963 VAR TENTAMINA I ANATOMI OCH HISTOLOGI FÄRDIGA. En dryg 
månad senare skulle jag inställa mig som värnpliktig läkaraspirant i 
flottan. Till dess var min almanacka tom. Jag kom att tänka på min 
kamrat Staffan Ålund, som jag seglat tillsammans med på segelfartyget 
Flying Clipper fem år tidigare. Han hade berättat att hans far var chef för 
flottningen i Skellefteå. Mitt intresse för skogen vaknade till liv igen och 
jag skrev en förfrågan till Helge Ålund om det fanns jobb som flottare. 
Inga problem! Jag kunde börja direkt och följa rumpan i Åbyälven från 
och med den 6 juni. Rumpan kallades de sista stockarna som flottades 
för året. Flottarnas uppgift var att följa den och vartefter rensa älven från 
stockar som fastnat i strandkanten eller som bröt i forsarna. 

Det var med stor inlevelse som jag trädde in i arbetet som timmer-
flottare. Arbetets speciella aire och utövarnas mod, djärvhet och smidig-

het lockade. Jag hade ju klarat av master och rår  
på Flying Clipper några år tidigare och oroade  
mig inte inför uppgifterna. Verktygen var  
flottningshake, kniv, stövlar och ett gott  
humör! Vad gjorde det då att rumpan så  
småningom inte visade sig vara särskilt tuff  
det här året. 

FLOTTNING VAR VID DEN TIDEN ALLTJÄMT DET  
dominerande sättet att förflytta stora mängder  
timmer i framförallt Sveriges norra delar.  
Det hade visserligen börjat dyka upp  
lastbilar, men allmänt trodde man  
inte att de helt skulle kunna slå ut  
flottningen. Möjligen skulle älvarna  
och lastbilarna i framtiden kanske  
komma att dela på transportkakan. 

Som flottare fick jag möta vad jag  
kallar verklighetens folk. Mina arbets- 
kamrater var åtta självständiga norr- 
bottningar från byarna nära Arvidsjaur,  
bland dem Sixten, Alf, Henrik, Einar,  
Ivar och Bertil. Alla erfarna flottare.  
Av någon anledning har jag kvar våra personkort  
och lönebesked för juni månad 1963. Till min förvåning  
ser jag att jag hade samma ingångslön som de här ”riktiga” flottarna,  
61 kronor per dag. 

Vi bar enkla kläder: Ett regnplagg och hatt eller skärmmössa som 
skydd mot solen, insekterna och regnet. Stövlarna var vanliga gummi-
stövlar, några hade vadarstövlar. 

En dag när jag attackerade en timmerstock som satt fast i strand- 
kanten med båtshaken lossnade piken. Jag tappade balansen, föll rak-
lång i det decimeterhöga vattnet, och blev givetvis genomblöt med  
båda stövlarna vattenfyllda. 

Arbetet pågick dygnet runt tillsammans med ett annat, lika stort 
arbetslag. De två första veckorna arbetade mitt lag mellan klockan 06 

T
Alla teckningar  
är hämtade från  
det antecknings- 
häfte författaren 
hade med sig  
under flottnings-
veckorna 1969.

Välkommen till en  
grönare bank
Vi hjälper dig med investeringar, generationsskiften och  
andra frågor som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.

seb.se/skogochlantbruk
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och18, följt av två veckor med nattskift mellan klockan18 och 06. Lag-
kamraterna hämtade mig vid stugan i Lindås i en framhjulsdriven två-
takts Saab 96, en bil med sköna köregenskaper på grusade skogsbilvägar. 

DET HÄR ÅRET HADE VÅREN VARIT TORR. Åbyälven är en skogsälv som får 
sitt vatten från nederbörden i skogslandet. Den påverkas alltså inte av 
snösmältningen i fjällen vilket gör att vårfloden blir kortvarig. Det här 
året var vattenståndet i Åbyälven lågt och vattenföringen dålig. Allt tim-
mer skulle inte kunna nå fram till sorteringsbommarna. Jag minns hur 
bekymrad Helge Ålund var när han i sin stora tjänstebil, en Chevrolet, 
inspekterade timrets slöa flyt i Åby älv. Han svor så att det osade!  

En av mina flottarkamrater, Ivar, var en rörlig, mörkhyad man med 
en ovanlig huvudbonad: en mycket sliten persianpälsmössa som skydd 
mot fartvind, knott och mygg. Han skötte motorbåten m/s Paddan, 
som var ett kraftigt plåtkar med tändkulemotor som startades med 
uppvärmning av en blåslampa. Det var skönt att höra det karaktäristiska 
ljudet från motorn. Med hjälp av den båten drogs timmer samman som 
hamnat i edornas bakvatten. 

Spelekan kunde fylla samma funktion, fastkedjad vid ett strandträd 
och med en stark roddare vid årorna. 

En annan arbetskamrat var Långe Sixten. Han var mager, ettrig och 
intensiv. Långe Sixten var expert på kaffe och vilka de bästa kaffesorter-
na var. Kaffe var för övrigt alltid föremål för ett livligt meningsutbyte. 
Liksom riksdagsmän. De flesta hade tydliga uppfattningar om deras 
kvalifikationer och framförallt synpunkter på vad de uträttade – och 
inte uträttade. Men jag uppfattade inte dessa personligheter  
som vare sig radikala socialister eller kommunister

NÄR VI EN DAG NÅDDE ETT STORT SEL OCH DET BLÅSTE motvind var vi  
tvungna att ligga bi och invänta rätta vindar. Sixtens bror höll  
i mörtfisket för att få bete till gäddsaxarna. Vi fick några fina  
smågäddor som Einar fjällade och tog ur inkråmet på.  
Han lade ett snitt längs ryggen och fyllde det med salt  
och kryddor. Tillsammans med potatis slogs  
gäddan sedan in i ett foliepaket som bakades  
på glödbädd. Mycket smakligt! 

Mina egna gäddor, tagna med Atomdraget, rökte  
jag på ett lite annorlunda sätt. Det fanns gott om  
enris som jag eldade med i köksspisen. Gäddorna  
hängde jag i skorstensmynningen på taket där de  
blev perfekt rökta och ett välkommet tillskott till  
matsäcken. Annars fick jag nöja mig med amerikafläsket  
plus limpa, smör och ost som inköptes från den ambulerande  
livsmedelsbilen. 

Och så var det den stillsamme Alf som berättade en historia om en 
prilla snus som kunde försätta berg. Han hade en gång efter en timmes 
slädfärd kommit fram till avverkningstrakten där han skulle hämta virke 
för att köra till avlägget. Sedan han kommit fram kände han att det var 
något som saknades. Han grunnade över detta – och kom snart fram till 
att han ju inte hade snusdosan med sig. Avståndet till hemmet fick ho-
nom att tveka. ”En får väl jobba på tills det är klart”, tänkte han. Men Även om Åbyälven var 

”snäll” den här våren 
kunde det dock här och 
var uppstå brötar som 
måste lösas upp.  
Foto: Gunnar Stenström.

Nyfiken på skog?

www.bergvikskog.se

Hur många träd finns det i Sverige?  
Kan träd frysa?

Följ oss på Facebook där vi postar lite  
annorlunda kunskap om skog för alla.

facebook.com/nyfikenpaskog  
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han kunde inte stå emot abstinensen utan avbröt arbetet, for tillbaka 
med häst och släde, hämtade snuset och återvände för att jobba igen. 
Således två timmars förlust av arbetsinkomst och en extra giva kraftfo-
der till hästen. Dyra snuskorn! 

DEN SISTA ARBETSDAGEN BESÖKTE FÖRMANNEN OSS FÖR kontroll av läget. 
Han skulle också borra hål för kedjelänkar i nya stockämnen. Jag fick 
assistera honom genom att agera mothåll när han med motordrivet borr 
gjorde hålen i stockändarna. När han drog upp borrstålet slant han, mo-
torn var i full gång, borrspetsen fick tag i mitt högra byxben och rullade 
upp jeansen utefter underbenets utsida upp till knäleden innan han fick 
stopp på maskinen. Förmannen svor: Gud sig förbanne! Gud sig förbanne! 
(Inte Gud sig förbarme). Det blev flera sår på vänsterbenet, som syddes 
med 13 stygn av provinsialläkaren i Långträsk. Jag fick sova över hos 
doktorns familj och nästa dag reste jag hem med knät i bandage. Men 
svordomen har jag aldrig hört senare.

Många år senare, i september 2017, intervjuade jag Eli Johansson 
(född 1937) från byn Lauker. Han var 15 år då han 1952 för första 
gången fick hjälpa till med flottningen på Åbyälven. Man skulle vara 
16 år för det riktiga flottarjobbet. Hans uppgift var som gnistrare. Det 
innebar ett stort och viktigt ansvar, nämligen att följa flottningen i 
båten med ryggsäckar, kaffe, tobak, snus och olika enkla maträtter med 
amerikafläsket som viktig energigivare i det tunga arbetet. Det var också 
gnistraren som skulle tända kaffebrasan till lunchpausen. 

Eli berättade också om när dammen i Lindås höll på att spränga sina 
vallar i en kraftig vårflod någon gång på 1950-talet. Det fanns bara ett 
fåtal lastbilar tillgängliga för att köra grus och förstärka dammen. Men 
genom att buda ihop ett stort antal närboende lyckades man kärra ut så 
mycket grus att hotet om att älven skulle spränga vallarna avvärjdes. 

NÄR JAG LÄST EN DEL AV DEN GANSKA OMFATTANDE litteraturen om flott-
ning, plus mina egna mycket ringa erfarenheter för mer än 50 år sedan, 
bekräftas min bedömning att detta transportsätt har varit en enorm 
resurs som under flera sekler gett ett stort ekonomiskt överskott. Och 
detta fastän stora insatser krävdes för att hålla igång verksamheten år 
efter år även under svåra vädermässiga omständigheter. Nu går vatten-
dragen delvis in i en ny era när man efter 50 år försöker restaurera en 
liten del av de gamla flottlederna. Om restaureringen faller väl ut bör 
fler avsnitt i andra älvar få del av åtgärderna. 

 

Lugnvatten och  
lugn stämning  vid  
lunchbrasan. Foto:  
Gunnar Stenström.

Stugan i Lindås  
och den tvåtakts  
Saab 96 som jag  
brukade hämtas  
med av mina mer  
erfarna lagkamrater.
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Välkommen till mötet med det vilda!
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År 1647 infördes Sveriges första skogsordning, undertecknad av 
drottning Christina. Bergsbruk och järntillverkning hade vid den här 
tiden nått en sådan omfattning att skogarna ansågs allvarligt hotade. 
Bland det som också reglerades var häradsallmänningarna och deras 
gemensamma ägande och brukande av mark, skog och sjö. 

Häradsallmänningarna –  
från medeltida kulturarv  
till modern samverkan 

Så började det …

Ulla Lovén har ett förflutet i Sida men sadlade om och blev journalist och författare 
sedan hon fyllt femtio. Genom sin släkting Henrik Lovén, tidigare ordförande i Sveriges 
Häradsallmänningsförbund, kom hon på 2000-talet att ägna flera år åt att i bokform 
teckna tre häradsallmänningars historia: Norunda 2003, Snefringe 2007 och Håbo 2016.  

Den här artikeln är ett sammandrag av det inledande kapitlet i dem där hon ger den 
intressanta och tusenåriga bakgrunden till de svenska häradsallmänningarna. 

Ulla Lovén tilldelades 2017 en Örtug av Skogshistoriska Sällskapet för boken om Håbo 
häradsallmänning och den historiska beskrivningen av hur allmänningsskogarna blev till. 

Så här poetiskt och målande inleder  
drottning Christina förordet till Sveriges  
första skogsordning år 1647. 

Drottning Christina porträtterad av den  
nederländske konstnären David Beck  
som var verksam i Sverige.

Wij Christina medh Guds nåde, 
Sveriges, Göthes och Wendes 
utkorade Drottning och Arf-
Furstinna, Storfurstinna 
til Finland, Hertiginna uti 
Estlandoch Carelen, Fröken 
öfver Ingermanland etc. Göre 
Witterligit, at effter som then 
högste Gudh genom sin Guddom-
elige Wijsheet och disposition hafwer 
Behagat at läggia thetta Wårt Rijke Swerige nordest uthi werlden, och thet, sampt thes underliggiande Landskap Kölden at underkasta, så ock medh åthskillige Bärgh, Store Siögar, Strömmer och Moratzer at fatta; Altså hafwer Hans Godhet ther emot försedt, försorgdt och beprydt thette Rijke, icke allenast medh fruchtbar Jord til Sädeswäxt, Ängiewall och Boskaaps- beet, uthan medh herlige och öfwerflödiga Skoghar; Allehanda godh, fast  och nyttigh art aff Trää, tjenligh til åthskillige slags Byggning, Seglats, Bärgsbruuk, Arbete, Tarffäldh, Handel och wandel och annan nödtorfft; Sedan wälsignat Bärghen med allehanda art af Malm, Jern, Ståål, Koppar, Silfwer, Swafwel, Victril, Alun, Rödhfärga etc. Så ock medhkostelige Strömar, beqwäme Siögar och Fahrter, så at alt thet som i så motto kräfwes till Landzens cultur, förbättring och prydnat, och annorstädes sällan finnes tilsammans, här hos Oss hafwer sigh samblat tilhopa, och lijka så i ett Knippe förbundet, at befordra Inbyggiarnas Nähring och Förkofring, ther thet med skääl handterades, och medh flijt och idkesamheet på then ene, så ock med Förnufft och wettenskap på then andre sijdan, drefwet och nyttiat blefwe.
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HE KOSTELIGE OCH HÖGT NÖDTORFTIGE SKOGAR BLIFWA icke rätt  
brukade, utan missbrukade”, skriver Christina. Hon hade överlagt 

med riksdagens alla ständer – adel, präster, borgare och bönder – och 
med riksrådet. För första gången reglerades nu ägandet, och skötseln  
av de svenska skogarna av en nationell lag.

Vid Christinas tid hade häradsallmänningarna redan funnits i minst 
600 år – dock inte norr om Dalälven och inte i de landskap som då 
ännu var danska. Idag har häradsallmänningarna existerat i ytterligare 
exakt 370 år. Och vi finner dem i samma region som för tusen år sen:  
i Närke, Västmanland, Uppland, Sörmland, Östergötland, Väster- 
götland och Småland. 

VID 1000-TALETS MITT VAR VARJE LANDSKAP EN självständig enhet. Land-
skapen var uppbyggda av mindre enheter, i Götaland härader och i 
Svealand hundare. De stora ödemarkerna hade efterhand tagits i anspråk 
och kallades lands-, härads- och senare sockenallmänningar.

På allmänningarna fick inbyggarna hålla svin och andra kreatur.  
Likaså fick de utnyttja marken till skogsfång för timmer, ved, gärdsel 
och störar. Fisket var fritt liksom jakten, med undantag för klövvilt,  
som sågs som kungens djur och inte fick jagas av andra.

Idag finns varken landskap eller härader kvar som administrativa 
enheter och socken endast som ett kyrkligt begrepp. Inte heller finns 
landsallmänningar. Av sockenallmänningar finns några kvar i Öster-
götland. Också häradsallmänningarna finns kvar. Berättelsen om dem 
speglar maktkampen mellan staten och olika former av privat ägande.

Härad och hundare är vår äldsta kända territoriella indelning, hur 
gammal är dock ytterst osäkert. Språkforskarna anger 1000-talet som 
den absolut senaste tidpunkten för indelning i härad och hundare.  
I Ynglingasagan (vars sanningshalt dock betvivlas av forskarna) finns 

uppgifter om att denna indelning ägde rum senast under 600-talet. 
Den tidigast möjliga tidpunkten är vid uppkomsten av fast boende på 
jordbruk, vilket upp till och med Mälardalen kan ha skett med början 
på 200-talet.Häradenas almaeninger behövdes runt byarna  
för allt det man inte kunde göra hemmavid – samla löv till vinterfoder, 
bränsle till uppvärmning, låta djuren beta, avverka timmer, jaga, fiska 
och i viss mån odla. Häradsallmänningen var den mark som av hävd 
tillhörde bygden, men inte upptagits av byarna.

MYCKET TYDER PÅ ATT häradsallmänningarna uppkom utifrån allmogens 
egna behov. När härader växte fram fanns ännu inte landskapen som 
territoriell indelning, heller inget enat Göta- eller Sveavälde, ännu  
mindre ett kungarike Sverige.

Med tiden uppstod landskapen. Landskapens lagar överfördes  
i början muntligt från generation till generation. När de började upp-
tecknas på 1200-talet existerade redan de olika typerna av allmänningar.  
I lagarna bestämdes deras gränser på ett för vår tid fantasieggande sätt.

I Östgötalagen från slutet av 1200-talet beskrivs förfarandet med 
modern stavning så här: Nu ligger där en by, gammal och med högar från 
hednatid, nu ligger den intill allmänning; nu tvista de om gränsen. Då 
skall man stå på äldsta odlings kam och ropa, då dagen är som dövast, det 
är mellan Botolfsmässodag och midsommar*; så långt skall byn äga, som 
ropet hörs i gräns mot allmänningen.

Nu mötas by och allmänning i vatten, då skall man taga en nio alnar 
lång båt och ställa den med fören i vassen och aktern ut mot djupet, så skall 
man stå i aktern med skaftet till en båtshake i handen samt kasta denna 
bakåt över sin egen axel utåt djupet; så långt äger byn, som kastet når, och 
det är allmänning som utanför är.    

”T

Aln (urspr. = underarm), 
gammalt längdmått.  
Den svenska alnen,  
definierad 1604, var  
2 fot = 4 kvarter 24 
verktum = 59,38 cm

Alla illustrationer:  
Jarl Holmström

Östgötalagen på 1200-talet: 

”Ropa när dagen är som dövast”,  
alltså när det är som tystast i naturen.

* 17 – 24 juni

Sverige hade på Chris-
tinas tid andra gränser 
än idag. Finland med 
Karelen ingick, liksom 
Estland och det som 
då hette Ingermanland, 
ett landskap vid Finska 
viken. Däremot var 
”kärnområdet” Sverige 
åtskilligt mindre än 
idag, eftersom Skåne, 
Halland, Blekinge, 
Bohuslän, Jämtland 
och Härjedalen fram till 
Roskildefreden år 1658 
hörde till Danmark.

Östgötalagen på 1200-talet: 

”Så långt äger byn som kastet når.” 
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Av ett stort antal konungabrev, dombrev och av olika bestämmelser 
i landskapslagarna framgår att häradsallmänningarna ansågs värdefulla. 
De gav avkastning genom jakt och fiske, svedjebruk, bete och skogsfångst. 
Allmänningarna utgjorde också jordreserver. Där fick den ökande befolk-
ningen möjlighet till utkomst genom odling. 

SKOGSFÅNGSTEN OCH BETET var ursprungligen fria för häradets invånare, 
möjligen också för människor som bodde utanför häradet. Men kung-
amakten gjorde snart anspråk på en tredjedel av häradsallmänningarna. 
Det kallades att niuta tridhiung. Häradsmenigheterna förefaller dock  
ha gjort starkt och framgångsrikt motstånd mot kungarnas anspråk.  
Vi känner bland annat ett exempel från mitten av 1100-talet då Sverker 
den äldre skänkte det han ansåg vara sin kungliga tredjedel av Östbo 
häradsallmänning till Nydala kloster i nuvarande Jönköpings län.  
Bönderna bestred klostrets rätt, tvisten stod skarp och en efterföljande 
kung fick ge upp och lämna häradsborna ersättning i pengar för den 
skog som klostret fått.

UNDER 1300-TALET BÖRJADE EN SVENSK NATION TA FORM. Magnus Eriksson 
var kung under tiden 1332–1374. Omkring år 1350 sammanförde  
han de tidigare landskapslagarna till en gemensam nationell lag.  
Magnus Erikssons landslag kom sedan, med vissa revideringar, att  
gälla i nästan 400 år.   

I landslagen uttrycks klart häradenas rätt till de allmänningar som  
de en gång stakat ut. Samtidigt bötesbeläggs de som nyttjar allmän- 
ningen utan att bo i häradet. 

Landslagen innehöll en enda nyhet av betydelse: svedjebruk för-
bjöds. Den som bröt mot detta förbud fick böta tre marker och förlo- 
rade rätten till skörden från svedjebruket.

I landslagen stadgas inte något tillstånd för avverkning och inte 
heller något förbud att använda den till mer än vad husbehovet krävde. 
Det var alltså tillåtet att avverka skog till avsalu. 

Var då dispositionsrätten till häradsallmänningarna enligt våra äldsta 
lagar fullt fri för alla som bodde i häradet? Nej, så var det nog inte. Det 
så kallade löskefolket, de som inte ägde någon jord räknades inte som 
häradsbor. Jordägarnas mark måste desstutom vara ”satt i mantal”, ett 
skattemått för att ge tillgång till häradets allmänning.

Magnus Erikssons landslag reviderades något år 1442 under kung 
Kristofers regering. Först när slåttern på allmänningen var klar, första 
vardagen efter Sankt Peters dag den 29 juni, fick häradsborna släppa ut 
sina kreatur på bete där. 

Några decennier senare, i slutet av 1400-talet, begränsades jakträtten 
i landets alla skogar. Till exempel föreskrev Sten Sture den äldre i ett 
brev 1488 till Bråbo och Lösings härader i Östergötland att bönder och 
klerker (det vill säga präster och annat kyrkfolk) inte fick jaga – inte ens 
om de fick lov av ”friboren man” (frälseman) som själv ägde jaktmarker.

Gustav Vasa, som regerade 1523–1560, stärkte ju i allra högsta grad 
kronans makt och resurser. I nationsbyggandet ingick också att central-
makten lade under sig stora outnyttjade skogsvidder i Dalarna, Hälsing-
land och ännu längre norrut.  

Men häradsallmänningarna undandrog sig den kungliga samlari-
vern. Även om kung Gösta såg sig som den naturligaste ägaren ville han 

inte bråka om saken. De förblev i häradsbornas gemensamma, lokala 
ägo. Ägarna var allt från småbönder till stormän.

UNDER 1600-TALET ÖKADE GRUVDRIFTEN och blev näst jordbruket den 
viktigaste näringsgrenen. Sverige var det enda landet i Europa med både 
malmrika berg och stora skogar – en förutsättning för den följande 
krigs- och expansionsperioden fram till 1600-talets mitt. Sverige blev 
Europas storexportör av järn och koppar. Också jordbruksredskapen 
förändrades och blev effektivare när trä ersattes med järn. 

Oron för att alltför mycket skog skulle avverkas födde behovet av 
en särskild skogsordning. Denna trädde i kraft 1647 under drottning 
Christina. Där behandlas häradsallmänningarna ganska utförligt. Enligt 
en grundläggande bestämmelse stadgas, att häradsborna fick begagna 
sina allmänningar till huustarf med fääbet, fiskiande, timber och wede-
brand men icke til at fördärfwa och uthöda, och i ingen måtto til salu eller 
häradsboernas förfång. Man fick alltså inte längre avverka till avsalu. 
Vidare skulle allmänningarna avrösas från andra ägor med ordentliga 
råstenar. 

Alle torp och backstufvor som innan om allmänning bugde äre skulle 
förtecknas. De som kunde svara för ett, ett halvt eller ett fjärdedels 
mantal skulle få bli kvar. Övriga skulle drivas bort. Skogens produktion 
var det viktiga.

Svedjeförbudet i den allmänna landslagen befästes i 1647 års skogs-
ordning. Dock kunde dispens lämnas ther sådant aff landet eller Häradet 
rådeligt och nyttigt funnes. Häradsbornas månghundraåriga rätt att låta 
kreaturen beta i skogen bibehölls.

DROTTNING CHRISTINAS SKOGSORDNING HANDLAR MYCKET OM att knyta rät-
tigheter och skyldigheter till skattemåttet mantal, man talar inte längre 
diffust om ”ägande”. Men framför allt märks centralmaktens växande 
kontroll över skogarna på grund av deras ökande ekonomiska betydelse. 
För att få slå sig ner och odla upp ödemark inom allmänningen fordras 
nu tillstånd från både lagmannen, häradshövdingen och häradsallmän-
ningens styrelse. Odlingen ska anses gagna riket och dess invånare. Men 
alle andre, som komma på skogarne strykande, och uthan uthtryckeligh 
Loff och minne anten ther swedia, eller sigh nedesäätia, them skal man fritt 
sökia att fånga och såsom andre skadedjur beflita sigh om att affskaffa. 

Frågor och info:

Stora träd och 
svensk skogshistoria 
i USA/Kanada

www.skogsresor.se   jan@skogsresor.se
Tel 070-671 72 22 

Under medeltiden  
var 1 mark = 8 öre  
= 24 örtugar =  
192 penningar.  
Vid 1300-talets  
mitt kostade en  
tunna öl 1/2 mark.
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Under Karl XI:s regeringstid, 1672–97, byggdes en stark statsför-
valtning upp. Under denna tid lade kungen milsvida Norrlandsskogar 
under kronan och fortsatte på så vis det som Gustav Vasa påbörjat.

Trots en växande centralmakt och den stora reduktionen under 
1680-talet med alla dess indragningar ifrågasattes under Karl XI:s tid 
dock aldrig på allvar häradenas grundläggande rätt till sina allmänningar.

Visserligen kunde bruken ta vad som kunde mistas. Men: Skulle 
det ändteligen briste för endere, så borde det brista för bruket och intet för 
landet, som är och bör vara perpetuellt. Man såg med andra ord härads- 
allmänningarnas skog, likaväl som all annan skog, evigt värdefull för 
vårt land!

Häradsallmänningarna hade alltså trots 1647 års skogsordning med 
dess sparsamhetsiver och regleringar förblivit i lokal, gemensam ägo. 
Centralmakten hade satt vissa stränga regler för skogens bevarande men 
inte gjort ingrepp i de grundläggande ägar- och brukarförhållandena. 
Inte ännu.

SKOGENS EKONOMISKA BETYDELSE FÖR LANDET HADE under tidens lopp ökat 
alltmer. Ändå hade den styrande makten inte funnit det vara i strid med 
det nationella intresset att låta häradsallmänningarna förbli i lokal ägo.

Men när den centrala förvaltningen mot slutet av 1600-talet under 
Karl XI blev starkare, hade grunden lagts till en utveckling som under 
det följande seklet skulle påverka också häradsallmänningarna. Kronan 
gjorde nu gällande att allmänningsskogarna var statens ägodel även om 
häradsborna i viss mån skulle få tillgodogöra sig avkastningen.

En kunglig resolution år 1734 illustrerar detta. Den var svar på en 
besvärsskrift från allmogen, som ville dela allmänningarna. I resolu-
tionen förklarar Kungl Maj:t att staten vill disponera allmänningarna, 
annars kan man inte hjälpa landet i gemen, eller hafva utväg till kyrkors, 
hospitalers, prästgårdars, boställens och andra publika byggnaders underhål-

lande på skoglösa orter, ej heller att hjälpa allmogen eller andra med bygg-
nadstimmer vid påkommande vådeld eller till andra tarfvor. Man kan säga 
att Christinas sparsamhetsiver nu utökades med idén om det allmännas 
bästa, reglerad av staten.

Samma år – 1734 – ersattes Magnus Erikssons gamla landslag med 
en ny, riksomfattande lag. Samtidigt kom en skogsordning som ytterli-
gare begränsade de så kallade intressenternas, det vill säga de jordägande 
häradsbornas, rätt till skogsfångst. Nu kontrollerades också avverk-
ningen för husbehov. Den som inom sin allmänning önskade avverka 
timmer, ved, gärdsel eller stör för det egna behovet, måste först vända 
sig till häradstinget och uppge hur mycket han behövde av vartdera 
slaget. Häradsrätten skulle sedan pröva om den önskade avverkningen 
motsvarade sökandens behov. Om ansökan beviljades av häradstinget, 
måste sedan intressenten söka tillstånd hos Konungens Befallnings- 
havande (landshövdingen), till avverkningen. Inte nog med detta: före 
avverkningen skulle utsyning (märkning) ske av skogsstatstjänstemän. 

I början tillämpades dessa nya bestämmelser troligen ganska milt. 
Men genom särskilda kungliga brev till vederbörande myndigheter 
praktiserades de med tiden allt strängare.

YTTERLIGARE INSKRÄNKNINGAR SKULLE KOMMA. Genom den så kallade 
husesyns- och boställsordningen den 15 september 1752 infördes ett 
förmånstänkande. Detta innebar att huvudparten av krigsbefälet fick 
företrädesrätt framför andra häradsbor till virke från allmänningen för 
att bygga och underhålla sina boställen. I en ny skogsordning 1793 fick 
samtliga civila och ecklesiastika boställen inom häradet samma förmån. 
Likaså skulle virke undantagas till allmänna broar och byggnader.

Fanns något kvar av den fastställda avverkningen skulle det fördelas 
mellan de hemmansägare och åbor som kunde styrka sitt behov och som 
inte hade tillgång till timret i egna skogar. Men om man illa farit med 
sin egen skog, då fick man inte heller något virke från allmänningen

Från denna tid såg kronan också till att de skoglösa hemmanen 
inom häradet fick tillräckligt med virke till husbehov. Räckte skogen, 
kände sig kronan fri att upplåta återstoden till gruvor, bruk och manu-
fakturer.

När Karl XI upprättade indelningsverket i slutet av 1600-talet blev 
en ny yrkesgrupp bofast i häradena, nämligen de indelta ryttarna, solda-

Ecklesiastik: som har  
att göra med förvalt-
ningen av kyrkan och 
ofta också skolan.

Åbor är personer med 
stadigvarande besitt-
ningsrätt, inte sällan på 
livstid, till annans jord.

Manufaktur, av latinets 
mánu fácere, tillverka 
för hand, betydde vid 
den här tiden en verk-
stad där arbete bedrevs 
med handverktyg.

Karl XI lade  
”milsvida”  
Norrlands- 
skogar under 
kronan.
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terna och båtsmännen. Dessa 
hade inte tillgång till allmän-
ningen. I 1734 års lag och 
skogsordning utsägs klart, att 
det bara är bonden och åbon 
som har rätt till virkesfångst 
från allmänningen. De indelta 
soldaterna kunde få tillgång till 

skog för vedfång och stängsel – 
men bara från rusthållarnas egen 
skog, aldrig från allmänningen.

Efterhand tillkom flera nya 
yrkesgrupper inom häradsall-

männingarna. Det var bland annat 
ägarna av gruvor, järnbruk och deras 

anställda. Dessa hade inte tillgång till 
allmänningarna. Inte heller hantverkare, 

fabrikörer, fiskare och andra. Genom 1734 
års lag och skogsordning bekräftades att en 
betydande del av dem som bodde i häradet 

inte hade rätt till skogsfångst inom allmän-
ningarna. De enda som hade nyttjanderätt till 

allmänningen var bönder och åbor med hemman 
satta i mantal, och denna rätt var hårt reglerad.

TROTS DEN ALLTMER DETALJERADE LAGSTIFTNINGEN FÖR att förbättra allmän-
ningsskogarna, skedde det motsatta. De sköttes sämre. Övervakningen 
och skötseln av de offentliga skogarna – till vilka man väl nu måste 
räkna häradsallmänningarnas skogar – var bristfällig. De lämnade ringa 
avkastning och var ständigt utsatta för åverkan och skogseldar. Bön-
dernas missnöje växte. Man fann lagarna orättvisa och tog ofta initiativ 
för att motarbeta dem. Detta gillades av de lokala myndigheterna men 
tillbakavisades i regel av de högre.

Skogsordningarna av år 1793 och 1805 bekräftade i stort sett den nya 
strängare ordningen. Staten höll häradsallmänningarna i ett fast grepp. 

Men under 1800-talets första decennium ställdes frågan om vem 
som egentligen ägde häradsallmänningarna på sin spets – och pendeln 
började svänga tillbaka. 

Vid 1809–10 års riksdag ansåg ständerna att kronan borde avhända 
sig skogar. De gick sedan vidare och föreslog åtta år senare att alla kro-
nans disponibla skogar och allmänningar, med några undantag, skulle 
försäljas på öppen auktion till högstbjudande. Det var ett ytterst radikalt 
förslag med tanke den tidigare skogspolitiken – men i takt med tiden.

Remissvaren pekade åt olika håll. Menigheterna ansåg naturligt 
nog att häradena också framgent skulle äga häradsallmänningarna. 
Myndigheterna ansåg att allmänningarna skulle ägas av kronan. De var 
dock inte negativa till försäljningen som sådan, utan ville bara inte se 
försäljning till vem som helst. 

Ärendet drog ut på tiden och först 1823 föredrogs ärendet för 
kungen, Karl XIV Johan. Föredragningen gjordes av en ämbetsman som 
spelat stor roll för svenska jordrättsliga förhållanden, Magnus Danck-

wardt, statssekreterare på 1820- och 1830-talen. Hans uppfattning var att 
kronan inte ägde allmänningarna och således inte kunde sälja dem, och att de 
skulle upplåtas till intressenterna med full äganderätt. Allmänningarna skulle 
således inte bara återgå i intressenternas ägo, utan som en följd av detta också 
kunna delas upp mellan dem. 

Förslaget gillades av kungen och beslutades år 1823 av riksdagen och kun- 
gjordes i ett cirkulär från Kammarkollegium den 14 april 1824.  

1824 ÅRS CIRKULÄR INNEBAR HELT NYA REGLER FÖR härads-
allmänningarna. Det är inte förvånande att det möttes 
med stark kritik. De flesta landshövdingarna hade 
invändningar, skogs- och jägeristaten var helt emot 
det och till och med bland allmänningsfolket fanns 
det kritiska röster. 

Senare har cirkuläret setts som ett missgrepp av sta-
ten. Med förbättrade kommunikationer och successivt 
stigande värden på skogsmarken stod fördelarna för sta-
ten inte i proportion till värdet av det som givits bort. 

En av dem som var mest kritisk var hovjägmästaren 
Israel Adolf Ström, sedermera af Ström, ”den svenska 
skogshushållningens fader”. Han hade länge kämpat 
för en bättre skogshushållning och trodde inte att en 
uppdelning av häradsallmänningarnas skogar mellan 
dess delägare skulle föra något gott med sig.

De kritiska rösterna till trots kom ända detta att 
i viss mån ske. Fram till år 1870 hade cirka 62 000 
hektar allmänningsmark delats upp. Då fanns fortfarande 102 000 hektar ren 
allmäningsmark kvar.

Vid det andra allmänna Svenska Lantbruksmötet i Stockholm 1847 gick 
diskussionens vågor höga om delningen av allmänningarna varit till nytta eller 
skada. Den vanligaste uppfattningen var att den medfört stor skada. 

Botanikern och riksdagsmannen Johan Arrhenius, som var mötets sekrete-
rare, skrev: ”Allmänningarnes delning hade verkat högst skadligt derigenom att de 
på hemmanen fördelade lotterna oftast blifvit så obetydliga, att det för ägarne varit 
tacklöst – ja stundom alldeles ogörligt att vårda dem, då skogslotterna oftast varit 
belägna flere mil från hemmanen som erhållit dem. Erfarenheten visade ock att 
allmänningarnes delning i allmänhet varit åtföljd av skogens fullkomliga sköfling; 

Fredrik I 
1734 års skogs-
ordning:
»Allmännings-
skogarna är  
statens avkast-
ning – i viss 
utsträckning 
häradsbornas«

Bergs Timber AB (publ)
www.bergstimber.se

Från skog till
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och att  endast de lotter,  som tillfallit större possessioner, blivit vårdade och 
bibehållna. De mindre lottägarne hafva deremot genast rubb och stubb af-
verkat sina andelar, och de hafva varit nödgade dertill, ty annars har skogen 
i alla fall sköflats; och man må sålunda icke undra på att ägarne skyndat sig 
att heldre sjelfva af skogen skaffa sig någon – om ock endast ögonblicklig – 
vinst, än låta den stjälas från sig.”

Hovjägmästare Tottie från Uppsala län berättade att: ”Af allmän-
ningslotterne hafva en del af de större blifvit väl vårdade, men i anseende 
till omöjligheten att freda de mindre hafva de till en stor del antingen blifvit 
sköflade af skogsåverkare, eller försållde på rot, eller nedhuggne af ägarne 
sjelfve och föryttrade på Upsala torg för en ringa penning”.

Sammanfattningsvis ansågs att delningen på privata händer var olyck-
lig för skogsbruket. Den upphörde också redan efter ett par decennier. Det 
var lättare att sköta en sammanhållen skogsenhet på ett sätt som kom alla 
ägare till godo. Men den officiellt godkända uppfattningen att häradsbor 
med fastigheter satta i mantal var de rättmätiga ägarna till allmänningar-
na var historiskt betydelsefull. Detta inte minst i perspektiv av att denna 
uppfattning senare åter skulle komma att ifrågasättas.

ÅR 1855 LADE EN KOMMITTÉ, TILLSATT AV KUNG OSCAR I, FRAM ett förslag  
om en förbättrad skogshushållning. Fler tjänstemän behövdes i sko- 
garna, en skogsstyrelse skulle inrättas. Åter ifrågasattes häradenas  
ägande av allmänningarna. 

Men den nya Skogsstyrelsen, som började sitt arbete 1859, fick 
till uppgift att omarbeta förslaget. Bland annat ansåg Kungl. Maj:t att 
delägarnas förvaltning visat goda resultat, och skrev vidare: häradsallmän-
ningarna, där menigheterna så önska, skola stå under vård och förvaltning av 
delägarna eller deras ombud, men under skogsstyrelsens kontroll och tillsyn.

Samma anda och språkbruk präglar den skogsordning som antogs 
år 1866. Om häradsallmänningarna sägs bland annat att de inte längre 
skulle kunna delas och att de hade rätt att gemensamt överta både be-
vakning och skötsel. För första gången talas också om utdelning i pengar 
till häradsallmänningarnas delägare.

ÅR 1911 TILLSATTES DEN SÅ KALLADE Sydsvenska Skogsvårdskommittén.  
I sitt betänkande 1915 föreslog denna att häradsallmänningarna, kyr-
kans skogar, samt städernas och allmänna inrättningars skogar skulle 
bilda särskilda revir, vart och ett på 12 500 hektar, under Domänstyrel-
sen. Häradsallmänningarna reagerade starkt mot förslaget och samman-
kallade till ett möte i Stockholm den 21 juni 1916. Där uttryckte man 
oro för att delägarnas alltmer vaknade intresse för skogarnas rationella 
skötsel och utökning skulle upphöra med den föreslagna nyordningen. 
Man tillsatte en egen kommitté för att granska lagförslaget. Kommittén 
granskade inte bara detta utan också allmänningarnas eget arbete.

ÅR 1918 PRESENTERADE Häradsallmänningarnas kommitté skriften Sveriges 
Häradsallmänningar som överlämnades till Kungl Maj:t. Man ville 
definitivt inte ha statens kontroll upphävd. Men man ansåg att härads-
allmänningarna nu ”vunnit mognad och erfarenhet för egen skötsel av 
egna angelägenheter”. Samma år bildades Sveriges Häradsallmänings-
förbund, som engagerade rättshistorikern Åke Holmbäck för att utreda 
frågan om äganderätten. Hans studie blev klar 1929 och lade grunden 

till den första lagen om häradsallmän-
ningar som fastställdes år 1932. Enligt 
denna skulle häradsallmänningarnas för-
valtning övertas av delägarna och utövas 
av deras styrelser.

År 1952 antogs den nu gällande  
lagen om häradsallmänningar, som 
i princip är en något moderniserad 
version av 1932 års lag. Den uttrycker 
tydligt att en häradsallmänning tillhör 
ägarna av de fastigheter inom häradet 
som är satta i mantal eller som vid fastig-
hetsbildningen givits del i allmänningen. 

Häradsallmänningarnas historia i 
vårt land återspeglar den klassiska och 
naturliga motsättningen mellan det  
lokala intresset och den styrande central-
makten. Att staten önskar kontroll över 
och omsorg om de värdefulla skogarna 
är naturligt. Lika befogad är delägarnas  
önskan om den självständighet som  
fastställdes i lagen av år 1932. 

Trakthuggning av 
skogsmarken och  

indelning av skogs- 
marken i likåldriga 

bestånd hade på 
1840-talet börjat  
införas i svenskt  

skogsbruk. Ibland  
tillämpades den  
eller var på väg  
att tillämpas vid  

Uppsala läns härads- 
allmänningar.
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Sveriges häradsallmänningar. En skoglig, eko-
nomisk, administrativ och rättslig utredning, 
verkställd på uppdrag av J A Amilon i samarbete 
med utredningskommittén. Centraltryckeriet, 
Stockholm 1918. 
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Fakta  
Sveriges  
häradsall-
männingar 

Sveriges Härads- 
allmänningsförbund 
har idag 68 med-
lemmar. Av dessa  
är sex sockenall-
männingar. Härads-
allmänningarnas 
totala areal är cirka 
150 000 hektar,  
varav 123 000 hek-
tar utgörs av pro-
duktiv skogsmark. 
Antalet delägare 
uppgår till mer  
än 30 000. 

Se också:  
haradsallmannings-
forbundet.se
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ÖR STOCKHOLMARNA ÄR SKYLTEN  

”SKOGIS GRANAR”, röd-grön-klädda  
försäljare och marschaller ett säkert jul- 
tecken efter Lucia. En institution som  
har pågått i mer eller mindre obruten  
följd i snart 54 år. 

Det som började med några hundra  
granar på torget i Hedemora 1962 växte  
snabbt till en industri där studentkåren  
blev en av de dominerande julgransförsäl- 
jarna i Storstockholm. Med kungahuset på  
kundlistan.

Av tradition har jägmästarna gjort en längre  
studieresa utomlands. Julgranarna har gett ett väsentligt bidrag till  
reskassan vid sidan av caféverksamhet, sommardanser i Garpenberg, 
vedförsäljning och andra varierande affärsidéer. I takt med ökad  
omsättning kunde resorna gå allt längre bort. Den första kursen sålde 
granar i Hedemora och besökte Skottland. Redan året efter gick resan 
till USA, och senare till Japan, Thailand och andra avlägsna platser  
med spännande skogsbruk.

Men hur började det? Och hur har traditionen förändrats över 
tiden? Det blir ofta svajande svar när frågorna ställs, minnet bleknar ju. 
Skogshistoriska Sällskapet ville göra ett försök att rita tidslinjen, men 
det var svårare än vi trodde. 

Arkivhandlingarna från studentkåren i Stockholm gallrades förmod-
ligen ut när utbildningen lokaliserades till Umeå 1978. Men visst finns 
det spridda historier och anekdoter bevarade. Studentkårens tidning 
Relaskopet kom ut i stencilerad form på 1960-talet och som tidning 
från mitten av 1970-talet. Här har vi hittat några referat, men sällan 
fullständiga. I studentkårens arkiv i Umeå finns också spridda pärmar 
med instruktioner och ibland försäljningsresultat.

Men framför allt har vi kontaktat tidigare jägmästarstudenter i jakt 
på bilder och berättelser. Det blev många samtal och brev.

F

Säg Skogis Granar till en äldre jägmästare och det börjar  
glittra i ögonen och rycka i mungiporna. Det dröjer inte länge 
innan minnena trillar ner om vådliga grantransporter med  
underkända lastbilar, krävande kunder som ville pruta på  
priset eller hemleveranser till kända personers östermalms- 
våningar. Och om värdefulla pengar till den efterlängtade  
studieresan.

Skogis Granar – en lång  
tradition med kunglig glans 

Nils Forshed berättar 
att man det första året, 
1962, också försökte 
sälja jultallar. Det gick  
nu inte så bra. Men  
granarna sålde bra  
och väckte tankar  
om en upprepning  
i Stockholm. Teckning: 
Nils Forshed 

Mats Hannerz är journalist, skog.dr  
och sedan april 2017 också ledamot av 
Skogshistoriska Sällskapets styrelse. Han 
driver det egna företaget Silvinformation, 
inriktat på forskningsinformation och 
kunskapsförmedling om skog. Mats  
sålde själv granar 1983.

Från julgransförsäljningen 2015. Foto Johanna Hägglund.

Så började det …
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DEN ALLRA FÖRSTA FÖRSÄLJNINGEN FINNS KORT nedtecknad i en jubileums-
skrift från 2005 när studentkåren fyllde 100 år. Här minns både Bengt 
Stenerås och Nils Forshed från kurs 1962–66 hur studenterna högg jul-
granar i kraftledningsgatorna på kronoparken i Garpenberg för att sedan 
transportera dem med egna bilar till Hökartorget i Hedemora 1962. 

Julgransförsäljningens vinst på 8 000 kronor gick oavkortat till den 
blivande utlandsresan. Försäljningen uppmärksammades i Dalade- 
mokraten som skrev: Julgranshandeln har i år vunnit ett stort framsteg  
och ingen behöver numera – om han köper sin julgran i Hedemora – känna 
sig lurad på sin inköpta gran. Studenterna vid skogshögskolan i Garpenberg, 
som under några dagar salufört granar på Hökartorget i Hedemora, har 
nämligen endast fört varudeklarerade granar.

DEN LYCKADE FÖRSÄLJNINGEN I HEDEMORA sporrade till att fortsätta i  
Stockholm, i liten skala 1964.

Den första storskaliga försäljningen där ägde rum år 1965. Göte 
Bengtsson var kursdirektör 1963–67 och med hjälp av sparade proto-
koll, egna minnen och kurskamraters hjälp har han lyckats rekonstruera  
vad som hände. Här berättar han själv: 
”I början av oktober uppdrog kursstyrelsen åt Runar Gustavsson att utarbeta 
ett förslag till huggning och försäljning av granar. Av de 35 studenterna i 
kursen förklarade sig 25 intresserade av att delta. Gunnar Andersson hade 
under hösten undersökt möjligheten att leverera granar till bensinstationer 

och sjukhus, men konstaterade att 
några större förtjänster knappast var 
att vänta på denna sektor. Trots detta 
lyckades han ordna en stor specialle-
verans till S:t Görans sjukhus, granar 
som vi hade huggit själva.

Vi sålde mer än 4 000 granar på 
Lidingö, Norr Mälarstrand och ytterli-
gare ett par ställen. Flera kurskamrater 
vittnade om att många stockholmare 
var desperata över svårigheten att få 
tag i julgran just detta år. Det hade 
snöat tidigt och mycket, vilket var 
tur för oss. Vi sålde rubbet, också de 
allra fulaste granarna. Roland Permén 
berättar att folk till och med ville ta 
med sig grenar och rester av granar för 
att få något grönt till jul.

Merparten av granarna köptes 
från en odlare i Örkelljunga. Martin 
Werner, infödd skåning, inspekte-
rade granarna på plats. Han kunde 
rapportera att cirka 30 procent inte 
höll godtagbar kvalitet. Trots tveksam-
heter fullföljde vi affären och köpte 
hela leveransen, och allt gick ju att 
sälja. Björn Sprängare berättar om 
hur Runar Gustavsson hyrde en lastbil 
i Bromma för grantransporterna, med 
kravet att han skulle ordna ett nytt 
batteri till bilen. Tidigt en morgon 
åkte Runar och Björn med detta 
fordon till Kungens kurva för att ta 
hand om leveransen från Skåne – vi 
kunde ju inte riskera att granarna 
skulle stjälas. Under resan utsattes man 
för en flygande besiktning av polisen och måste inställa sig på polisstationen 
i Bromma för att visa upp fordonet.

Nettot för försäljningen blev flera tiotusentals kronor. I september 1966 
gick kursresan till USA och Kanada, men det är en annan historia.

Att vi så framgångsrikt lyckades genomföra försäljningarna av jul- 
granar vittnar om den fina sammanhållning och härliga anda som genom 
åren präglat vår jägmästarkurs, och om den lojalitet och arbetsvillighet 
kurskamraterna visade med kursens bästa för ögonen.”

SUCCÉN FRÅN JULEN 1965 gav mersmak. Därefter har alla kurser sålt 
julgranar i större eller mindre skala. Ibland koncentrerat till Stockholm, 
men ibland också med avstickare till Uppsala, Södertälje och Umeå.

James Tersmeden gick på kursen 1964–68. James minns att man 
köpte in ett lager skånska granar inför julen 1966.

Julia Mellåker inför 
granförsäljningen 2014. 
Foto Patrik Ulvdal.

Lastbilen, Volvo Brage, 
såldes mellan kurserna 
och hjälpte till att frakta 
granar från centrallagret  
i Frescati till säljställena,  
åtminstone under 1970- 
talet. Foto: Lars Dahlén. 
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– Vi sålde dem som Hälsingegranar, det lät mycket bättre. Och 
avansen räckte till en japanresa, berättar han.

Sedan dess verkar det som det varje år sålts Skogis Granar i Stock-
holm. Men det kan ha funnits uppehåll, vilket en skrivning i kårtid-
ningen Relaskopet i februari 1968 andas om: 

Studentkårens julgransförsäljning har under de år som verksamheten 
pågått genomförts utan komplikationer och kontroverser mellan kurserna 
ända till julen 1967, då det hända att … kräver inga ytterligare kommen-
tarer. Exakt så står det, men det kommer ingen fortsättning på denna 
cliffhanger.

Många jägmästarkurser bär på minnen av vådliga färder i trafikfarli-
ga och överlastade fordon. Studentkåren hade en egen lastbil av märket 
Volvo Brage, en modell som började tillverkas 1954. Lastbilen ärvdes 
från kurs till kurs, åtminstone in på 1970-talet. En kuriositet var den 
gengasbil som lånades in 1983 för den rätta skogskänslans skull. Det 
gick bra tills en låg tunnel satte tvärstopp för transporten.

Försäljningen var förstås utmanande i sig med kräsna kunder,  
kyla och ibland lång väntan utan resultat. Men positiva minnena domi-
nerar med tacksamma kunder som ibland förväntade sig hemleverans. 
Här finns historier om kända personer som kräset valt bland granarna 
på Östermalmstorg och Karlaplan. Som den student som fick ställa 
undan en stor, dyr kungsgran åt en fin herre i vargskinnspäls och  
frågade efter namnet. ”Henning Sjöström” blev det trumpna svaret.

NÄR UTBILDNINGEN UTLOKALISERADES TILL UMEÅ 1978 fick studenterna  
en potentiellt ny marknad. Skulle västerbottningarna också vara  
intresserade av julgranar? 
Clas Fries berättar i Relaskopet om den första försäljningen i Umeå: 

– Granarna höggs i de jättelika kraftledningsgatorna mellan Vännäs 
och Vindeln, och det i sådan mängd att ett överskott kunde köras till 
Hedemora. I Umeå sålde man på fem ställen under åtta intensiva dagar 
före jul. Det gick lite si och så, västerbottningarna var kräsna. Många 
hugger också sina egna granar. 

Om Umeåförsäljningen var en engångsföreteelse är inte klarlagt. 

INTE BARA JULGRANAR. Jägmästarna hade ju funnits i Stockholm långt 
innan julgransförsäljningen inleddes. Under åren hade man utvecklat 
en mängd traditioner. Bland annat dansade blivande jägmästare ut julen 
runt någon av de större kommunala granarna, som därefter togs ner och 
kapades upp i trissor som såldes. Mårten Bendz är en av dem som minns 
hur det var 1962: 

– Vi dansade runt en gran på Hötorget och sålde trissorna för 5 
kronor styck. Vinsten gick till något välgörande ändamål. 

Andra jägmästarkurser har dansat ut granar på Nytorget och, som  
på bilden, Logårdstrappan. Hur länge traditionen med trissor fortgick 
har inte gått att spåra.

Här levererar studen-
terna granar på Haga 
slott till kronprinsessan 
Victoria och prinsessan 
Estelle, i december 
2016. Foto: Kungliga 
Hovstaterna.

Skogisarnas julgrans- 
plundring 1966 doku-
menterad av fotografen 
Johan Kjellström för 
Svenska Dagbladet. 
Bildtexten löd ”Nere vid 
Logårdstrappan höll 30 
glada gossar i skogisväs-
tar motorsågen igång 
medan åskådarna bjöds 
på kaffe och snus.”  
Bilden erhållen från  
James Tersmeden. 
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DET FÖRSTA VITTNESMÅLET OM HUR KUNGEN blev kund hos Skogis Granar 
har vi fått från Åke Barklund, vars kurs levererade granar till slottet 
1969. De hade ärvt uppgiften från tidigare kurser, men vi har inte  
lyckats spåra när det började.

Skogshögskolans studenter hade sedan äran att sälja gran till hovet 
under hela 1970-talet, men på 1980-talet tog Domänverket över kund-
registret och även den kungliga granen. Det var också då som namnet 
”Kungsgran” myntades. Det är inget botaniskt korrekt namn. I stället 
handlar det om nordmannsgran, på latin Abies nordmanniana. Det är  
en ädelgran, så snarlik en Kalle Anka-gran som går att komma. 

STUDENTKÅREN ÄR NUMERA ÅTER KUNGLIG HOVLEVERANTÖR. Det är ett  
årligt spektakel när granarna levereras till Borggården och till Haga.  
När prinsessan Estelle hade kommit till världen 2012 tog de fyndiga 
jägmästarstudenterna fram ett särskilt sortiment. En ”prinsessgran” är  
en liten ädelgran för små hem, eller varför inte barnkammaren. Ett 
smart sätt att få bra betalt för bara några år gamla granar.

I omgångar har studenterna också levererat stora granar för torg och 
gårdar. Åke Barklund minns man i slutet av 1960-talet fick en beställ-
ning av Stockholms stad som behövde femtiotalet kommunala granar. 
Uppgiften var att hitta rätt enligt beställningar av typen ”3 st cirka 20 
cm i stubbskäret och 17 meter långa, och 4 st 16 centimeter och 14–15 
meter långa”. Granarna avverkades på Domänverkets mark i Tullinge. 
Det krävdes 10–12 man för att bära ut en färsk okvistad 17-metersgran 
till bilväg. 

En ännu större utmaning var att sända en jättegran till Haag i 
Holland. Det var en traditionell vängåva från Stockholm sedan den 
katastrofala stormfloden 1953, som krävde mer än 2 000 liv. Granen 
skulle vara cirka 30 cm i stubbskäret och 24–25 meter lång. Den skulle 
också vara inslagen i säckväv och försedd med lyftögla i tyngdpunkten 
för att kunna hanteras av kranarna i frihamnen. 

Stockholms stad lade alltid ut anbud på de offentliga granarna och 
studentkårens var alltid de lägsta. Det kan ha berott på att man hade 
goda kontakter med stadsjägmästarens kansli. 

Flera andra kurser har också hanterat stora granar, som den som 
1982 hamnade på helsida i Falukuriren med rubriken ”Faluns fulaste 
gran”. Idag nöjer sig studenterna med att sälja normalstora granar. 

NYTTIGA ERFARENHETER. När en hel årskurs studenter ska samordna inköp 
och försäljning av granar, testas ledarskap, organisationsförmåga och 
samarbetsförmåga. En som varit med och sålt granar själv, men också 
följt jägmästare under utbildningen i 30 år är Skogis-läraren, Erik  
Walfridsson, mer känd som Waffe. 

Han håller med om att julgransprojektet är en viktig del i utbild-
ningen. Här får studenterna träna planering, ekonomi, marknadsföring, 
logistik och försäljningsteknik. Det handlar också om byråkrati, att få 
de nödvändiga tillstånden och att redovisa resultaten. 

– Men julgransprojekten är inte bara av godo, säger han. Det ställer 
till det för oss som planerar undervisningen. Vi måste vrida och vända 
på schemat eftersom så många studenter är borta under december.  
Ändå är det värt besväret. 

Waffes egen kurs sålde julgranar 
1974. Själv tillhörde han transport-
plutonen och rattade den trafikfar-
liga lastbilen i vådliga färder genom 
Stockholm, oftast nattetid. 

ÅRETS FÖRSÄLJNING BLIR DEN 54:E 

sedan den ”riktiga” starten i Stock-
holm. Kårordföranden Christian 
Syk och grangeneralerna Viktor 
Vasell och Ellen Bergvall håller 
ihop organisationen. De berättar 
att man främst satsar på svenska 
granar, även om de är lite dyrare  
än importerade. 

Antalet säljställen har reducerats betydligt över tiden. I början av 
1980-talet såldes granar på 30 ställen bara i Stockholm, och dessutom 
i Uppsala, Upplands Väsby och Södertälje. Idag har kursen fem fasta 
ställen: Rådhuset, Zinkensdamm, Eriksdalsgatan, Medborgarplatsen  
och Karlaplan. En ny plats har också tillkommit, Sickla.

– Vi måste helt enkelt dra ner på säljställena. Dels kostar det med 
tillstånd, dels har konkurrensen ökat, framförallt från stormarknaderna 
som satsar på billiga, subventionerade granar. Vårt säljargument blir  
i stället kvalitet, och Skogis granar har ett bra rykte, säger Christian.

Christian och Viktor hoppas på lika gott resultat som fjolåret.  
Bra marknadsföring är A och O. Skogsstudenterna har under många 
år nått ut till media, både TV, radio och tidningar, numera också via 
sociala medier. Dessutom samarbetar man med Musikhjälpen.

Reskassan går numera inte till kursresor utan till stipendier som 
studenterna kan söka för att ordna egna resor. 

– Alla har sina egna individuella reseönskemål. Det går helt enkelt 
inte att samordna, berättar Christian för den förvånade reportern.

När den här årsskriften gick i tryck i början av december 2017  
befann sig studenterna på Trolleholm i Skåne för att välja ut, hugga  
och packa 2 000 svenska granar och 1 000 ädelgranar. En dryg vecka 
senare stod de uppställda i Stockholm i väntan på sina köpare.  
Garanterat färskhuggna. 

www.skogsmuseet.se

UTSTÄLLNINGAR • KONFERENSLOKAL 
SKOGSBIO • LEK & LÄR • BUTIK MM.

skogsmuseet skogsmuseetsbutik

Argument och försälj-
ningstips till Skogis 
julgransförsäljare.

”Våra granar är 
svenska. Andras 
granar som är 
gröna och fina  
har stått inomhus 
och kommer att 
BARRA.” (1983)

´”Allra mest gene-
rösa är julpressade 
husfäder som med 
svettig panna för-
troligt talar om att 
de ändå får skäll 
när de kommer 
hem och frågar 
efter priset först 
när granen ligger  
i bakluckan.”  
(Relaskopet 1988)

”Använd lågpris-
granar som lock-
bete, väljer sedan 
kunden en annan 
gran är den alltid 
dyrare (gärna 
betydligt dyrare)” 
(1983)

”Se skoglig och 
pittoresk ut med 
lappade byxor, 
graningekängor, 
fiskartröja, rygg-
säck och grov-
hugget ansikte” 
(Relaskopet 1977)

Har du egna jul-
gransminnen? 
Som säljare, huggare 
eller kanske köpare 
av Skogis Granar? 
Hör gärna av dig 
till Skogshistoriska 
Sällskapet. Den här 
artikeln innehåller 
bara en bråkdel av 
alla berättelser vi 
fått in. Kanske kan vi 
fortsätta minnas på 
webbsidan.

Den grupp som orga- 
niserar 2017 års gran-
försäljning. Från vänster 
Ludvig Essebro, Jon 
Nordström, Viktor Vasell, 
Christian Syk, Sanna- 
Maja Breiman Wistbacka, 
Gunnar Boglind, Ellen 
Bergvall, Erik Westin. 
Och hunden heter Storm. 
Foto: Matilda Essebro.
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Skogshistoriska Sällskapet arrangerade under 2017 tio  
aktiviteter – åtta exkursioner på olika håll i landet, ett seminarium  
i Stockholm samt en resa längs den nordamerikanska västkusten  
i spåren av emigrerade svenska skogsarbetare. 

Skogshistoriska Sällskapets  
aktiviteter 2017

www.norraskogsskolan.se

Böcker att läsa med barn eller barnbarn för att öka  
kunskapen om familjeskogsbruket och skogens roll i samhället.  
Hjalmar i morfars skog, Ebba får en bra idé samt Hjalmars yxa  
(prisnominerade 2017). Böckerna är skrivna av Ulla Nordlinder  
och illustrerade av Gunilla Guldbrand.  
Nyhet! Malva på upptäcksfärd – nyutgiven pixibok.  
Läs mer och beställ böckerna på:  
www.norraskogsskolan.se/barnbockerna 

  

1
Ulla Nordlinder och Gunilla Guldbrand

Malvas  
upptäcktsfärd

Skogsbarnen
Barn boks serien med  
skogliga äventyr

 

Big zize tree i USA.  
Foto: Hans-Jöran Hildingsson.
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Med utgångspunkt från minnen 
och lämningar efter tjärepoken fick 
deltagarna en grundlig genomgång 
av äldre tiders tjärbränning i Skellef-
teåtrakten. 

Fram till 1700-talet var produk-
tionen av tjära störst i landets södra 
delar samt i Finland, som ju då var en 
del av Sverige. Sedan Finland avskilts 
år 1809 var det istället Västerbotten 
och Norrbotten som tog över rollen 
som centrum för tjärbränningen. 

Produktionen av tjära var så 
omfattande att myndigheterna blev 
rädda för att skogen i Västerbotten 
skulle ta slut. 

Tjärtunnorna transporterades på 
land eller flottades på de större äl-
varna ned till kusten där de lagrades 
i stora tjärhov innan de fraktades 

vidare för att via Stockholm nå köparna i andra europeiska 
länder 

Exkursionsdeltagarna fick också ta del av hur det gick  
till att tillverka takspån. Värd för exkursionen var Norra  
Skogsägarna. Antal deltagare: 40.  

10 juni. Norra Renbergsvattnet,  
Västerbotten

I tjärans spår

EXKURSIONEN INLEDDES VID Kvarnberget i Östra Utsjö där 
ett av Sveriges största och äldsta kvarnstensbrott stu-
derades. Från vikingatiden fram till slutet av 1800-talet 
beräknas minst 30 000 stora kvarnstenspar ha brutits här. 

Eftermiddagen ägnades åt Malungstraktens första 
järnväg. Bakgrunden var att världsmarknadens ökande 
efterfrågan på sågade trävaror under det tidiga 1800-ta-
let hade gett det värmländska skogsbruket en särställ-
ning i landet. I början av 1860-talet började emellertid 

bristen på lämpliga virkesdimensioner 
kännas av där. Därför vändes blickarna mot 
Västerdalarnas dittills outnyttjade skogar. 

Under de följande årtiondena igångsat-
tes ett flertal projekt i syfte att ”lyfta över” 
stora kvantiteter virke från Västerdalälvens 
dalgång till flottleder som hade förbindelse 
med Klarälven. 

Det var därför Utsjö järnväg blev till år 
1873. Exkursionsledningen uppförde ett 
mycket uppskattat skådespel som åskådlig-
gjorde förspelet till den lilla järnvägen.  

Antal deltagare: 45 

29 maj. Malung, Dalarna  

Utsjö järnväg och kvarnstensbrottet 

DET BLEV EN UPPLEVELSERIK DAG för 
exkursionsdeltagarna under mycket 
sakkunnig ledning i det spännande 
barocklandskapet kring slottet och 
dess arboretum. Ekolsunds slott har en 
lång ägarlängd med många kunglighe-
ter och med anor ända ifrån 1300-talet 
och ätten Oxenstierna. 

Industrimannen Carl Kempe ägde 
slottet under perioden 1917–1967. Un-
der hans tid förnyades och utvidgades 
arboretet till att omfatta 35 hektar med 
cirka 350 trädarter och ett okänt antal 
buskar. Zoologen Börje Drakenberg, 
som guidade besökarna i arboretet, 
berättade att det sköts och förnyas 
fortlöpande för att barocklandskapet 
med alléer, dammar och planteringar 
runt slottsbyggnaderna varsamt ska 
gestaltas på nytt. 

18 maj. Ekolsund, Uppland

Det gestaltade  
landskapet

INGEN KARTA HAR KOMMIT TILL av en slump, 
hemligheten med att tolka dess innehåll är att 
förstå varför den ritats. 

De sade Skogsstyrelsens kartexpert Jan 
Lannér, när han guidade vid Skogshistoriska 
Sällskapets exkursion om historiska kartor i 
trakten av Åtvidaberg. 

– Det är perfekt, konstaterade han vid den 
första exkursionspunkten i en betad skog där 
nyfikna kvigor blandade sig med exkursions-
deltagarna. Ungefär så här såg det ut i de fles-
ta skogar fram till dess skogsbetet upphörde. 
Det är kreaturen som satt sin prägel på skogen 
och vegetationen här. 

Med hjälp av kartorna i exkursionsmappen 
visar han att skogen här redan vid mitten av 
1800-talet var gles till följd av kreatursbetet.  

Han berättade också hur Skogsstyrelsen 
redan för tjugotalet år sedan började använda 
historiska skogskartor mer systematiskt i sin 
rådgivningsverksamhet.  

Antal deltagare: Cirka 40.

11 maj. Åtvidaberg, Östergötland  

Historiska kartor

Parken på Ekolsund omfattar idag bland annat 14 alléer 
med träd, främst lind, i fyra generationer där de första  
importerades från Holland redan på 1600-talet. Huvudallén 
utgörs av fyra rader träd i cirka en kilometer.

Antal deltagare: 50.
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I EN KOMBINATION AV SVAG myndig-
hetskontroll och övertro på naturens 
förmåga att själv sköta återbeskog-
ningen utarmades det norrländska 
skogskapitalet under perioden 
1850–1950. När man till slut fått 
läget klart för sig och började vända 
utvecklingen föddes det träffande 
begreppet ”gröna lögner”. 

Om dessa lågt bestockade skogar, 
vad som orsakade dem och vad som 
gjordes för att åtgärda dem, handlade 
Skogshistoriska Sällskapets exkursion i 
trakten av Galtström i Medelpad. Inte 
minst också om naturvårdens genom-
slag i skogsbruket.

Exkursionen var en bra samman-
fattning av huvuddragen i den mest 
dramatiska och omvälvande epoken 
i den svenska skogens moderna his-

toria. Att förbruka naturkapitalet på det sätt som gjordes i 
Sverige fram till 1940-talet minskar hållbarheten i samhället 
eftersom det tar mycket lång tid innan det går att dra nytta 
av den fulla produktionspotentialen igen. En annan dyrköpt 
lärdom är hur avgörande ekonomi, kompetens och driftig-
het blir för en effektiv basproduktion med små marginaler. 

Antal deltagare: 41

ÖSTRAGÅRDEN I BYN RUNTORP i 
östra Småland grundades 1624 
sedan byn 13 år tidigare bränts 
ner under Kalmarkriget. 

Under ledning av Östra- 
gårdens ägare Jan-Olof Thor-
stensson och Peter Danielsson, 
antikvarie på Kalmar länsmu- 
seum samt med god hjälp av 
familj och grannar presentera-
des gårdens långa och intres-
santa historia. Dagen började 
med bilder och berättelser  
från gårdens omfattande arkiv 
och följdes efter lunch upp 
med spåren i skogen. 

Jan-Olof Thorstensson är 
ett välkänt namn i skogskretsar 
genom sina engagemang i skogsägar- 
rörelsen. Han har grävt fram mantals- 
längder, domstolsprotokoll och husför- 
hörslängder så långt tillbaka som till 1539. 
Han har räknat ut att han är den tolfte  
generationen på Runtorp. 

Exkursionen väckte också medias intresse 
och resulterade i reportage i tre lokaltidningar 
samt i Skogsland. 

Antal deltagare: 61

15 augusti. Sundsvall, Medelpad 

Gröna lögner

31 augusti. Runtorp, Småland 

Bondeskogsbruk i minst elva generationer  

DALSLANDS FÖRSTA JÄRNBRUK anlades i 
Upperud, beläget vid en vik av Vänern, 
redan år 1674. Råvaran utgjordes av tack-
järn som skeppades från Kristenehamn. 
Här tillverkades stångjärn och smide som 
spik, ankare och kätting. Där fanns också 
en vattendriven såg. Produkterna skeppa-
des till Göteborg för vidare transport till 
andra länder. 

Brukets stora beroende av sjötranspor-
ter gjorde att man byggde upp en egen 
”flotta” och eget varv. Upperud blev 
något av ett maritimt centrum med hamn 
och flera andra skeppsvarv. 

Under 1700-talet anlades allt fler järn-
bruk i Dalsland. Ett av dem var Bäckefors.  

Dalslands kanal som stod klar 1868 
byggdes för att eliminera järnbrukens 
problem med transporter. Dess blomst-
ringstid blev dock kort. ”Järnbruksdöden” 
slog hårt också i Dalsland. Istället växte 

det upp nya massa- och pappersbruk. Värd för  
exkursionen var Skogssällskapet.

Antal deltagare: 49

8 augusti. Bäckefors, Dalsland

Dalsland och järnbruksepoken

PÅ RYSSBERGETS ÖSTRA SIDA i Blekinge finns 
ett av Sveriges största bokskogsområden. 
I andra delar av Skåne och Blekinge har 
boken trängts tillbaks, men här har den 
fått en fristad. Exkursionen sökte svaret 
på varför det blivit så.

En förklaring kan finnas i marken ned-
anför berget. Den låglänta Vesan var en 
skärgårdsvik som snördes av och vallades 
in på 1860-talet. På så sätt skapades 
en bördig odlingsmark på den gamla 
havsbottnen. Bönderna på Ryssbergets 
östra sida hade alltså sina bördiga od-
lingsmarker att leva på. Skogen var ingen 
inkomstkälla, utan endast ett förråd för 
husbehovsvirke och brännved. På den 
västra sidan var förhållandena annorlun-
da och en stor del av bokskogen hann 
ersättas med gran innan bokskogslagen 
kom till år 1974.

Förre skogvaktaren Nils Gabrielsson 

delade med sig av sina erfarenheter av bokskogs-
föryngring innan exkursionen avslutades i Bröderna 
Olssons stavfabrik där det tillverkades smörtunnor  
fram till 1960-talet. Antal deltagare: Cirka 39.

16 juni. Ysane, Blekinge

Varför försvann inte  
bokskogen på Ryssberget 
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SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET  
genomförde hösten 2017 en stu- 
dieresa längs den nordamerikan- 
ska västkusten. Den gick i de trak-
ter som vid förra sekelskiftet lock-
ade mängder av skandinaver att 
delta i de stora skogsavverkningar 
som genomfördes i det som kom 
att kallas Fjärran Västern.

Med start i Seattle reste 47 
deltagare inklusive reseledare i 
september gemensamt med buss 
från norr till syd genom de tre 
delstaterna Washington, Oregon 
och Kalifornien under 12 dagar 
med avslutning i San Francisco, 
en resa på cirka 170 mil inklusive 
avstickaren upp i Sierra Nevada. 
De flesta resenärerna hade  
valt att därefter följa med på  
den veckolånga tilläggsresan  
till Kanada.

Det skogliga biståndet har hunnit bli ett eget 
inslag i svensk skogshistoria. När Skogshisto-
riska Sällskapet lyfte ämnet gjordes det vid ett 
seminarium i samarbete med KSLA. Veteraner-
na Björn Lundgren och Reidar Persson hade 
samlat ett tiotal personer som vigt en stor del 
av sina yrkesliv åt biståndsarbete. De berätta-
de om sina erfarenheter från uppdrag i olika 
världsdelar och reflekterade i en spänstig pa-
neldebatt över det skogliga biståndets framtid. 

Biståndet kom i gång på allvar på 1960-ta-
let. Under åren har fler än 500 personer del-
tagit i skogliga projekt – varav en del mycket 
stora – i drygt 25 länder. 

Idag är Sveriges skogliga bistånd blott en 
bråkdel av vad det varit. Margareta Nilsson från 
Sida förklarade att detta delvis hade sin förkla-

Resan som genomfördes i samarbete med Jan Hedberg, 
Skogsresor AB, blev mycket uppskattad av deltagarna. Läs  
också den omfattande reseberättelsen i Tidender nr 4 2017. 

Antal deltagare: 44 inklusive reseledare.

ring i att biståndets fokus flyttats från den politiska 
nivån till regional nivå med mer marknära problem-
lösning.

Dagen avslutades med en stunds mingel där  
det gamla bistånds-gardet onekligen stod i centrum! 
Antal deltagare: Cirka 65.

8–27 september. USA och Kanada 

Skog och skogshistoria längs  
Nordamerikas västkust

31 oktober. Stockholm 

Det skogliga  
biståndet så här långt 

www.moelven.se

När det gäller timmer har vi goda skäl att ligga i framkant eftersom 
vi själva driver lokala sågverk och förädlingsindustrier.
Därför har vi skaffat oss kunskap och erfarenhet av att förvalta, 
avverka och förnya skog så att en så stor del av en avverkning som 
möjligt ska bli timmer. 
För dig som är skogsägare betyder det att vi kan hjälpa dig att få 
lite bättre betalt. 

Vår bästa gren är timmer.

Björn Johansson 
Vd Moelven Skog.
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20–23/9 Dansk Skovhistorisk Selskab Norra Själland, Danmark Nordisk Skogshistorisk Konferens 
28/9 Länsmuseet Jönköping, m fl Margreteholm, Västergötland Skoglig kulturmiljö och vindkraft
14/11 Nordiska Museet Nordiska Museet, Stockholm Rovdjurskriget genom tiderna

2011

26/5 Gunnar Dahlberg m.fl. Ljusdal, Hälsingland Motlutsflottning
14/6 Norbergs kommun, Bergvik Norberg, Västmanland En av Europas äldsta industrimiljöer.  
18/6 SLU, Norra Skogsägarna Vindeln, Västerbotten Vindelns försöksparker
17/8 Skogssällskapet Ljungskile, Bohuslän Människor och natur på Bredfjället
27/8 Gustafsborgs Säteri Perstorp, Skåne Från karp till gran –  

unik landskapshistoria
15–18/9 SHS, Finland Punkaharju, ryska Karelen Nordisk Skogshistorisk Konferens

2010

27/5 Bo-Göte Jordansson m.fl. Stjärnsfors, Värmland Uddeholmsbolagets vagga
12/6 SLU Skinnskatteberg Hållbara skogslandskap förr och nu
17/6 SCA Galtström, Medelpad Medelpads sista järnbruk
4/9 Sveaskog m.fl. Jämshög, Blekinge Martinsons och Edvin Saljes skog
14/9 SHS Omberg, Östergötland Nordisk Skogshistorisk Konferens
22/9 Uppsala kommun Uppsala Närhistoria om friluftsliv  

och skogsbruk

2009

27/9 Nils Nyqvist Salem, Botkyrka, Sörmland Markanvändning förr och nu
13/6 Sveaskog Böda ekopark, Öland Unika natur- och kulturvärden
21–22/8 Dag Kihlbom m.fl. Pärlälvsdalen, Jokkmokk Pärlälvsdalen – dess liv och natur
27/8 Nordens Ark m.fl. Åby säteri, Bohuslän Skogshistoria i Bohuslän.
5/9 Skogssällskapet m.fl. Biskopstorp, Kvibille, Halland Skogshistoria och naturvård
25–27/9 Nordiskt samarbete Mosjön, Norge Nordisk Skogshistorisk Konferens

2008

7/6 Orwar Roberntz Värnamo, Småland Nationalparken Store Mosse
13/6 Ragunda kommun m. f.l Bispgården, Jämtland Skogs- och kulturhistoria  

i Vildhussens land
21/6 Skogssällskapet m.fl. Remningstorp, Västergötland Från herresäte till skogslabb
20–24/8 Dansk Skoghist. Selskab Danmark Kongernes Nordsjælland
23/8 SLU Arvidsjaur, Norrbotten Från trashuggna bestånd  

till skogar på 2000-talet

2007

18–23/5 Henning Hamilton Polen (Mazurien) Polens skogsbruk, historia mm.
29/5 Tomas Ljung m.fl. Idre-Foskros osv, Dalarna Ödebygden – glömskans landskap
14/6 Skogssällskapet m.fl. Nissans dalgång, Småland Nissans betydelse för industrin
21/8 Sten Lavsund m.fl. Furudal, Dalarna Älgen, skogen, järnet och kulturen 
22–25/8 Skógraekt Rikisins Island Skog och kultur på Island
13/9 Region Skåne Klippan/Söderåsen, Skåne Skogsbruk – kan det löna sig?

Exkursioner, konferenser  
och seminarier 1990–2016
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2006

13/5 Södra Krokshult, Småland Skogsbruk och kulturvård 
20/5 Hargs Bruk Harg, Uppland Från järnbruk till markförädling
15/6 Brevikshults allmänn. m. f.l Brevikshult, Västergötland Skogsbruk och historik  

från 1800-talet 
17–19/6 Nordiskt samarb. Punkaharju, Finland Nordisk Skogshistorisk  

Konferens

2006

23/8 Skogssällskapet m.fl. Elmtaryd, Småland Gudrun och fornlämningarna
11/9 Baroniet Adelswärd Åtvidaberg, Östergötland Industriell utveckling och skog

2005 Värd Plats Tema

10/5 Skogssällskapet m.fl. Almare Stäket, Uppland Skogsbruk och landskapsvård 
24/5 Sveaskog Omberg, Östergötland Historia och skogsbruk
16/8 Norrskog Vilhelmina, Västerbotten Samer, nybyggare och skog
23/8 Holmen Kolmården, Östergötland Kulturarv och skogsbruk
15–16/9 SHS  Lycksele, Västerbotten Nordisk Skogshistorisk  

Konferens

2004

8/6 Skogssällskapet Eriksberg, Blekinge Mångbruk i skärgårdsnatur
11/8 Södra Bosgården, Västergötland Släktgård i Sjuhäradsbygden
19/8 SCA Graninge-Ådalen, Medelpad Skogs- och järnbrukshistoria 
14–15/10 Norsk Skogmuseum Elverum, Norge Norsk Skogmuseum 50 år

2003

6/5 Björn Sprängare m.fl. Kungliga slottet, Stockholm Träet i kungliga slottet 
27/5 Skogssällskapet m.fl. Hemlinge, Glimåkra, Skåne Kulturlämningar i skogen
12/6 Dansk Skovhistorisk Selskab Hörsholm, Danmark 50 års-jubileum
14/8 Holmen Hedvigsfors, Hälsingland Arvid Lindman – skogsamiralen
6/9 Skogssällskapet Fenneslunda, Västergötland Kunskap om skogens historia

2002

30/5 Sveaskog Tivede Järnbruk, torp, bruk och skog
18/6 Skogssällskapet Åryd, Växjö, Småland Skogsprofilen Edwin Ohlsson
20–21/8 Tärna-Stensele allm.skog Tärna/Stensele, Västerbotten Skogsbruk i fjällkanten
20/9 SKS/Länstyrelsen Gotland Gotland Gotländskt skogsbruk
6–7/9 SHS, Finland Estland Skogshistoria i Estland

2001 Värd Plats Tema

17/5 Henning Hamilton Tyresta, Sörmland Efter den stora branden 1999
7/8 Stora Enso m.fl. Gammelkroppa, Värmland Skogsskolans historia och framtid
23–24/8 Holmen m.fl. Lycksele, Västerbotten Skogs- och kulturhistoria 
31/8 Skogssällskapet m.fl. Mullsjö, Västergötland Ryfors Bruk – skog och bruk
5/10 SKS och Södra Växjö, Småland Skogsbruk – Kulturmiljö
28/11 Skogssällskapet Göteborg, Västergötland Terra Nova och Landsarkivet

2000 Värd Plats Tema

15/5 Skogshistoriska Sällskapet KSLA, Stockholm Skogshistoriska Sällskapet, 10år 
23/5 Rolf Skärby Gullringen, Småland Då skogen tog tåget

16/6 Stora Enso Borgvik, Värmland Bruken och i västra Värmland
24/8 Skogssällskapet Kullaskogen, Sibbhult, Skåne Skog och snapphanebygd
29–30/8 SVS m.fl. Vilhelmina, mm. Västerbotten Sameland – nybyggarland
10/11 SVS, Munksjö m.fl. Jönköping, Småland Skogsindustristaden Jönköping

1999

26/5 Björn Sprängare Djurgården, Stockholm Gamla skogsinstitutet, m.m.
9/6 Björn Hyltén-Cavallius Sunnanvik, Småland Järn och kol och gamla ekar.  
20/8 SKS m.fl. Orust, Tjörn, Bohuslän Den stora sillfiskeperioden
16–17/8 SKS, AssiDomän Nedre Piteälven, Norrbotten Från gröna lögner till skog
3–4/9 Orsa Besparingsskog Orsa, Dalarna Historik och utveckling

1998

6/5 Jan Lannér Hallands Väderö, Skåne Rest av ädellövbärande utmark
26/5 Korsnäs AB Gimo, Uppland Bergsbruk/järnhantering,  

skogsbruk och jordbruk
28/5 SKS och Skogssällskapet Visingsö, Småland Ekskogarna på Visingsö
2–3/6 SKS, Virå Bruk m.fl. Virå, Sörmland Bland rövare och nunnor
13–14/6 SCA Hoting/Dorotea, Jämtland Skogsbruk och skogshistoria

En verklig glädjekälla  
står stark i generationer

www.billerudkorsnas.se/skog

Framtidens hållbara förpackningar 
tillverkas inte av vad som helst. 
Därför älskar vi skogen  
– en verklig källa till glädje.
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1997

21/5 Per Angelstam Grimsö, Närke Skogshistorien i den skogliga  
landskapsplaneringen

26/5 Stora Skog, SVS m.fl. Södra Viken, Värmland I svedjefinnars spår i Värmland
11/8 Lars Östlund Skyttmon, Jämtland Skogen och böderna i Skyttmon
3/9 Skogssällskapet. m.fl. Remningstorp, Västergötland 50 år av skogsforskning
4/10 Bengt Brynte Näs, Flinsberget, Dalarna Kronoparken Flinsberget

1996 Värd Plats Tema

6/5 Östad säteri m.fl. Östad, Västergötland Risvedens historia
10/5 Rolf Skärby, Sydved m.fl. Gullringen, Småland Hur skogen fick sitt värde
11/5 Dansk Skovhistorisk Selskab Nordsjälland, Danmark Nordisk Skovhistorisk Møde 
22/8 AssiDomän Lycksele/Malå, Västerbotten I Joel Wretlinds fotspår
28/8 Skogssällskapet m.fl. Lärkesholm, Skåne Reiserska Stiftelsen – en dona- 

tionsfond med 1 800 ha mark

1995

18/5 Per Gräslund Östgötakusten, Östergötland Skärgårdens mångfald
16/6 Korsnäs AB Ljusdal, Hälsingland Skogsmannaliv i Hälsingland
26/9 SCA m.fl. Mörsil-Huså, Jämtland Skogsindustri i Västjämtland

1994

18/5 Johannishus Johannishus, Blekinge Godset och kulturlandskapets  
utveckling

3/6 Egil Akre Sången, Hällefors, Närke Sångens Hyttelags skogar
10/9 Bengt Brynte Bjurfors, Dalarna Skogshistoria kring  

Bjurfors skogsskola

1993

11/5 Skogssällskapet Fulltofta, Skåne Från enefälader till dagens  
rekreativa storskog

10/8 Södra Håcksvik, Västergötland Hundra år i en skogsgård
2–3/9 MoDo Alfredshem, Ångermanland Urskogen vid Klocken
25–26/9 Skogshistoriska Sällskapet Huseby, Småland Med Dansk Skovhistorisk  

Selskab genom Småland

1992

23/5 Bengt Brynte Garpenberg, Dalarna Skogskartorna berättar
30/5 Familjen von Stockenström Ånhammar, Sörmland Ånhammars skogshistoria
19/8 SVS Luleå, Norrbotten Landhöjningens betydelse 
7/9 Domänverket Halle-Hunneberg Skogshistorien på bergen

1991

14/5 SVS, Södra m.fl. Växjötrakten, Småland Den småländska skogshistorien
16/8 Skogssällskapet m.fl. Nääs, Västergötland 100 års aktiv skogsvård
18/9 Domänverket m.fl. Mora-Älvdalen, Dalarna Myrjärnsframställning
23–24/9 Västerbottens skogsklubb Robertsfors, Västerbotten Skogs- och industrihistoria. 

1990

17/8 SVS, Lycksele Lycksele med omnejd Reservat, skogsmuseum m.m.

Bergs Timber

Bergvik Skog

BillerudKorsnäs

Boxholms Skogar

Derome Skog

Föreningen Skogen

Gränsfors Bruk

Jägareförbundet (Öster Malma)

KSLA (Kungl. Skogs- och  
Lantbruksakademien)

Mellanskog

Moelven

Museinätverket Skog&Trä

Nordic Paper

Norra Skogsägarna 

Norrskog

SCA

SDC (Skogbrukets Datacentral)

SEBanken

Skogsaktuellt

Skogsmuseet i Lycksele

Skogsresor

Skogssällskapet

Stora Enso

Sundins Skogsplantor

SUSAB (Skogsutveckling Syd AB)

Sveaskog

Svenska Skogsplantor

Sydved

Södra Skogsägarna

Weda Skog

Vida Skog

Gynna annonsörerna!

Skogshistoriska  
Sällskapet tackar  
årets annonsörer  
för värdefullt stöd.

Kunskap, både ny och gammal, 
är viktig för att skogen ska 
utvecklas och även långsiktigt
bli ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar.

Vi bidrar med vårt kunnande – 
och du med ditt !  

Gallra för 
framtiden!

Tel. 01046-38000 · www.sydved.se
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 Ulla Lovén, Bosse Johansson och Daniel Persson heter årets tre    
 mottagare av Skogshistoriska Sällskapets utmärkelse Örtugen.  

Skogshistoriska Sällskapet delar varje år ut Örtugar till personer 
som gjort skogshistoriska insatser under lång tid. Den kan också ges 
till unga, lovande forskare. Hittills har 52 Örtugar delats ut.

 Skogshistoriska Sällskapet  

Örtugar 2017
Skogshistoriska Sällskapet  

Tidigare Örtugar

DANIEL PERSSON tilldelades en örtug för sin studie Engrepps- 
skördarens tekniska utveckling där han beskriver den historiska  
utvecklingen av avverkningsmaskinerna i Sverige från intro- 
duktionen 1965 till 2015. 

Han har i detalj analyserat ett antal faktorer som har bety- 
delse för effektiviteten och konstaterar att utvecklingen av  
engreppsskördare och aggregat går mot både kraftfullare och  
tyngre modeller. 

En intressant aspekt på den framtida utvecklingen är att  
han förutser en återgång till tvågreppstekniken.

ULLA LOVÉN fick en örtug för sin bok om Håbo Häradsallmän- 
ning. Den är en historik över allmänningen men beskriver  
också de svenska häradsallmänningarnas långa historia i per- 
spektivet ”från medeltida kulturarv till modern samverkan”.

Detta tillsammans med intervjuer med personer verksamma  
i Håbo och ett rikhaltigt bildmaterial beskriver hon allmän- 
ningens utveckling fram till idag – mycket baserat på styrande 
personers öden och äventyr under de senaste 100 åren.  

Genom sitt breda anslag är boken intressant också för  
en vidare krets. 

BOSSE JOHANSSON fick en örtug för sin bok Flottare med färg  
där han på ett mycket levande sätt skildrar flottningsepoken  
i Norrbotten med tonvikt på hans hemtrakter i Kalix och  
i Tornedalen. 

Bosse Johanssons bok är en kärleksfull dokumentation av  
en svunnen epok då skogsarbete, kolning och tjärbränning  
tillsammans med flottning av timmer och tjärtunnor var  
viktiga näringsfång för människorna i norra Sverige. Inte  
minst värdefullt är att boken skildrar flottningen i Norrbotten  
som är mindre omskriven än den i andra delar av landet. 

Örtugen
SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS ÖRTUG är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort värdefulla 
skogshistoriska insatser under lång tid. Örtugar kan också ges unga, lovande studenter och forskare.  
Högst tre Örtugar per år delas ut.  

ÖRTUGARNA BESTÅR AV ett diplom och en penningsumma, som för närvarande uppgår till 5 000 kronor. 

ÖRTUG var ett silvermynt som fanns i Sverige från 1300-talet till mitten av 1700-talet.  
Det gick tre örtugar på ett öre. 

2016 
Elisabeth och Roland  
Lyhagen, Svalöf
Sandra Laestander, Arjeplog
Daretorpsbygdens 
Intresseförening, Daretorp

2015 
Rolf Sievert, Rejmyre 
Emil Öhman, Umeå 

2014 
Anna Hallmén, Umeå 
Bo Backström, Finspång 

2013 
Felicia Olsson, Ronneby 
Bengt Stjernlöf, Forshaga

2012 
Hanna Lundin, Umeå 
Anna Stjernström, Sikås

2011 
Anna-Maria Rautio, Umeå 
Arnold Ahlbäck, Huskvarna 
och Rolf Albertsson, Jönköping

2010 
Örjan Kardell, Uppsala 
Ingvar Karlsson, Växjö

 

2009 
Tord Segerdahl, Skoghall  
Johannes Ekman, Stockholm

2008 
Tomas Ljung, Falun  
Martin Ericsson, Malmö 

2007 
Gustaf Löfgren, Umeå  
Elin Qvarnström, Umeå 

2006 
Yngve Ryd, Jokkmokk  
Kristoffer Sivertsson, Umeå 

2005 
Torbjörn Josefsson, Umeå  
Jan- Eric Karlström, Linköping 

2004 
Karl-Erik Andersson, Alingsås
och Bo Björklund, Älvängen
Bengt Johansson, Falun 
Anna Sjödin, Bergsjö 

2003 
Eva-Maria Nordström, Umeå  
Dag Kihlblom, Jönköping 

2002 
Egil Akre, Karlstad  
Fredrik Hansson, Karlstad 

2001 
Henning Hamilton, Täby  
Karl-Göran Enander, Jönköping 

2000 
Rolf Skärby, Kisa  
Per Vestling, Umeå 

1999 
Cuno Bernhardsson, Umeå  
Kristin Karlsson, Umeå  
Bertil Thalin, Östervåla 

1998 
Johan Lindeberg, Umeå  
Bengt Brynte, Hedemora

1997 
Örjan Hill, Varnum 

1996 
Lars Magnusson, Falun  
Lennart Hildingsson, Lerum  
Åke Bengtsson, Hedemora  
Per André, Skellefteå 

1995 
Lars Kardell, Uppsala  
Erland von Hofsten, Falun   
Gunnar Larsson, Möklinta 

Sveriges största  
oberoende skogstidning
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Skogshistoriska Sällskapet bildades 1990 på initiativ av Kungliga Skogs- och Lant-
bruks-akademien. Skogsbranschen och företrädare för forskningen uttalade sitt fulla stöd.  
Verksamheten drogs igång med syfte att ”främja skogshistorisk forskning i vid bemärkelse 
och underlätta att forskningsresultat når ut till en bred allmänhet samt verka för att skogs- 
historiska värden tas tillvara”.  

Sedan dess har fler än 200 skogshistoriska artiklar publicerats i Sällskapets årsskrift.  
Tillsammans utgör de något av en skogshistorisk guldgruva och spänner över ett brett  
spektrum av ämnen – från vetenskapliga artiklar till personliga minnen. Dessutom har  
mer än 150 exkursioner på skogshistoriskt intressanta platser genomförts runt om i landet. 
Fler än 50 Örtugar har delats ut till amatörforskare och unga, lovande studenter som  
gjort skogshistoriska insatser.

Skogshistoriska Sällskapet har en uppgift. Samhället har blivit allt mer historielöst.  
Perspektiven till dagens skeenden får inte plats när den viktiga tiden för reflektion och  
eftertanke reducerats till ett minimum. Skogen har idag en viktig roll i arbetet med att  
bemästra det allt varmare klimatet. Att ge historiska perspektiv på skog och skogsbruk  
kan bidra till att minska de motsättningar som i mer än ett halvt sekel präglat relationerna 
mellan brukande-och bevarandeintressen i skogen.

Skogshistoriska Sällskapet har varit verksamt i mer än ett kvarts sekel. 
Under 2017 genomfördes 10 aktiviteter plus en skogshistorisk resa längs 
den nordamerikanska västkusten. Medlemstidningen Tidender kom ut 
med 4 nummer. Antalet medlemmar är drygt 1 300. 

Ett sällskap i tiden  
Skogshistoriska Sällskapet 

Skogshistoriska Tidender.  
En medlemstidning som  
kommer fyra gånger per år  
med skogshistoriska artiklar,  
reportage, intervjuer, minnen  
och litteraturanmälningar. 

Hemsidan. Aktuellt om  
Skogshistoriska Sällskapet  
och om kommande och  
genomförda exkursioner.  
Här kan man också lära sig  
huvuddragen i den svenska  
skogshistorien. Byggs ut  
fortlöpande. skogshistoria.se

Årsskriften. Här publiceras lite längre 
artiklar skrivna av såväl professionella 
historiker som skogshistoriskt intres- 
serade privatpersoner.

Exkursioner. Skogshistoriska Sällska- 
pet arrangerar varje år skogshistoriska  
exkursioner på olika platser i landet.  
Vissa år arrangeras också resor till  
andra länder i både när och fjärran.  

Örtugar. Varje år delas en till tre Örtugar ut till 
personer som gjort extraordinära skogshistoriska 
insatser. Örtugar kan också tilldelas organisationer 
och unga, lovande forskare.

Intresserad av att bli medlem?  
Anmäl dig via hemsidan. Eller kontakta  
Skogshistoriska Sällskapets kassör Bengt Stenerås 
på telefon 0703-91 67 88 eller e-post:  
bengt.steneras@swipnet.se 
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Carolina välkomnar  

bredare utbildning 

om skogshistoria
Jägmästarstudenten Carolina Berg Rustas anser 

det viktigt att känna till skogens historia. 

S K O G S H I S T O R I S K A  S Ä L L S K A P E T

13 maj

Bokskogen – värdefull 

men omtvistad 

Söderåsen, Skåne

?? maj
Robertsfors … 

Robertsfors, Västerbotten

9 juni
Fokus på skoglig 

versamhet 

Tönnersjöheden, Halland

16 juni

Skogs- och markan-

vändning under 300 år 

Rimforsa, Östergötland

26 augusti

Perspektiv på industri 

och industrialisering 

i Jämtland under 150 år 

Sikås, Jämtland

31 augusti–4 september

Nordisk Skogshistorisk 

Konferens 2016 

Rovaniemi, Finland

7 september

Skogshistoria 

i Göteborgs och 

Bohus län  

Nordens Ark, 

Hunnebostrand, Bohuslän

14–15 september  

Skogens historia 

på Gotland 

Visby, Gotland

22 september 

Det skogs-

industriella klustret 

i Gävle-Dala

Tvååker, Halland

4 okober  

Träden och 

skogen på kungliga 

Djurgården

Djurgården, Stockholm

Digert aktivitetsprogram också i år!  

11 maj

Historiska kartor 

ger kunskaper 

som är värdefulla 

också idag 

Åtvidaberg

18 maj

Det gestaltade 

landskapet  

Ekolsund, Uppland

29 maj

Utsjö järnväg 

och skogens 

betydelse för 

kvarnstens-

tillverkningen

Malung

10 juni

I tjärans spår 

Norra Renbergsvattnet, 

Västerbotten

16 juni

Varför försvann inte bok-

skogen på Ryssberget? 

Ysane, Blekinge

8 augusti

Dalsland och 

järnbruksepoken 

Bäckefors, Dalsland

15 augusti

Gröna lögner: Från 

plundrad skog till skogs-

odling och naturhänsyn  

Sundsvall

29 augusti

Sågad skog för välstånd 

Derome, Halland

31 augusti 

Bondeskogsbruk i elva 

generationer

Östragården, Runtorp, 

sydöstra Småland

8–27 september  

Skog och skogshistoria 

längs den nordameri-

kanska västkusten

31 oktober

Det skogliga biståndet 

så här långt

KSLA, Stockholm

Många spännande aktiviteter 2017  
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De många ved- travarnas tid
1940-

Jan Sandström:
Historie- 
lösheten är 
till men för  
skogssektorn

Mycket att  
lära av gamla skogskartor

– Aktivitet  skapar livskvalitet

Jan Sandström:Historie- lösheten är till men för  skogssektorn

Från plundrad  skog till skogs- odling och  naturhänsyn

Varför  
försvann inte bokskogen  på Ryss- berget?

Bengt Ager, 89,  multiforskare och multiidrottare:
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Årsstämman 2017 genomfördes den 30 mars på Gamla Staberg utanför Falun. Här berättar Ivan Örtendal 
om den ännu vinterbleka barockträdgården för stämmodeltagarna. Foto: Lars Klingström.

Kvalificerad exkursionsledning på Ekolsund den 15 maj. Från vänster ägarfamiljens företrädare,  
Nils Lidbaum tillsammans med skogsbiologen Börje Drakenberg, universitetslektorn i landskapsarkitektur,  
Åsa Ahrland och arkeologen Gert Magnusson. Foto: Hans-Göran Hildingsson.
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Hans-Jöran Hildingsson, ordförande 
hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se
0730-70 10 87
Beatelundvägen 6
443 32 LERUM

Erik Valinger, vice ordförande 
erik.valinger@slu.se 
090-786 83 35, 0730-66 99 83 
SLU
901 83 UMEÅ

Bengt Stenerås, kassör  
bengt.steneras@tele2.se 
0511-167 88, 0703-91 67 88
Tullportagatan 9
532 30 SKARA

Mats Hannerz, sekreterare 
mats.hannerz@silvinformation.se
070-528 85 54
Bergauddsvägen 22 B
393 59 KALMAR 

Lars Klingström, redaktör 
lars@klingstrom.net 
0705-23 51 70 
Vallby Brogård 
599 94 ÖDESHÖG 

Iréne Gustafson, ledamot 
irene.gustafson@lycksele.se 
0950-177 42, 0706-03 80 39
Box 176 
921 23 LYCKSELE

Jan Sandström, ledamot  
jan.g.sandstrom@telia.com 
08-656 23 08, 0706-03 98 11
Essingestråket 38
112 66 STOCKHOLM

Karin Tormalm, ledamot
karin.tormalm@gmail.com
070-382 79 56 
Staffansvägen 11 
741 42 KNIVSTA
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Regionala kontaktpersoner
Eje Andersson  Luleå  070-688 10 01 eje.andersson47@gmail.com

Johan Renström  Skelleftå  070-693 84 34  johanrenstrom@home.se

Gunnar Andersson  Umeå  070-594 42 61  ann-britt.andersson@mariehem.net

Björn Andrén  Örnsköldsvik  070-602 77 11  bjorn.andren@telia.com

Per Persson  Bergeforsen  070-311 83 05  alaper@telia.com

Göran Junevik  Alfta  070-634 78 08  goran.junevik@helsingenet.com

Karl-Erik Jonsson  Alfta  070-379 93 40  karl-erik.jonsson@helsingenet.com 

Rune Dehlén  Orsa  0730-77 00 23  rune.dehlen@telia.com

Lars-Olof Österström  Mora  070-634 34 63  lars-olof@finngarden.se

Bengt Algotsson  Sunne  070-322 65 40  bengt.algotsson@mellanskog.se    

Ulf Didrik  Åkersberga  070-379 94 34  ulf.didrik@skogsstyrelsen.se

Rolf Thorén  Örebro  070-241 98 00  rolf.thoren1@comhem.se

Bertil Lundahl  Ed  0530-184 72  bertil.lundahl02@gmail.com

Anders Söderlund  Ljungskile  070-314 16 44  anfasterodgard@telia.com

Britta Färdig Bergström Jönköping  070-692 86 15   britta.fg@telia.com 

Lennart Rudqvist   Kinna  076-781 00 16  lennart.rudqvist@gmail.com 

Carl-Gustaf Liderfelt  Eksjö  070-293 03 76  cg.liderfelt@gmail.com

Peter Danielsson   Mörbylånga  070-672 94 03 skogsbruklovdal@hotmail.com

Helene Reiter  Ronneby 070-820 74 08 helene.reiter@grenverket.se 

Jan Linder Kristianstad 072-588 20 51 linder.jan@telia.com



Framtiden är 
gjord av träd

Skogen är fantastisk. Naturlig, mångsidig 
och förnybar som ingen annan råvara.  
Vi driver utveckling mot en hållbar  
bioekonomi tillsammans med våra  
kunder och medlemmar.

sodra.com

Vi förvaltar Sveriges skogar och bidrar till såväl 
statskassan som till en grönare framtid.

Läs mer på sveaskog.se

Jobba på uppdrag  
av Sverige
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Så började det…
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