Henning Hamilton
Född 1929. Civiljägmästarexamen 1955. Har bl.a. varit VD
i Sveriges Skogsvårdsförbund. Han har under två längre
perioder arbetat med skog och information vid Södra
Skogsägarna och också haft internationella uppdrag. Sedan
mitten av 1970-talet har han varit skogsförvaltare vid de
båda häradsallmänningarna som artikeln handlar om.

Skogen med de flygande skeppen
Historia kring två häradsallmänningar
Fortsätter du Brunkebergsåsen några mil
norrut frå n huvudstaden heter den Lå ngåsen. På ett ställe gå r en lä tt sänka över
åsen , en gammal ” dragränna” . Här drogs
vikingaskepp frå n Lå nghundraleden över
till M älarens sjöleder. Med lite fantasi
kan man höra vikingaböndernas vrål och
eder och hästarnas skri när de lå nga skeppen segades upp på sina rullar i motlutet.
Lä ngs åsen gick en gammal medeltida
kungsväg mellan Stockholm och Uppsala. Trafiken var livlig och skogen tä t. Den
tilldrog sig dä rfö r visst intresse frå n de lokala rövarhanden. Till sådanas eftertanke
hade häradet placerat en avrättningsplats
längs vägen , i bruk så sent som på 1840talet ( nu mellan tredje och fö rsta banan).
Dragrä nna och kungsväg ligger idag
bara några hundra meter från norra änden på Arlandas tredje bana (ö ppnas
2001). Då kan antalet starter och landningar ökas frå n drygt 70 till 100 i timmen . Per å r kommer minst 20 miljoner
resen ä rer att passera. Trakten håller stilen.
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Den var ett vägkors redan fö r tusen år sedan.

De första på plats
För tredje banan krävdes en noggrann arkeologisk undersö kning. Och inte överraskande var trakten full av fornlä mningar. N ästan var ä n spaden sattes,
hittades lämningar på olika nivåer. Arkeologer vet var de ska gräva. De vet hur
sten å ldersbö nder placerade en by. Den
allra äldsta bosättningen sex tusen å r
gammal - hittades precis intill tredje banan. Hit hade n ågra få ngstm ä n en vacker
dag kommit över vattnet västerifrå n .
Trakten var d å en arkipelag, havsytan l å g
40 m över dagens. Kanske man lyckats
drä pa en säl och dragit in den till en skyddad vik vid en av de stö rre öarna. Kanske
solen sken och fisken slog i vattnet. Man
beslö t sig dä rfö r att slå l äger. Som snart
blev en boplats. Några hundra meter
längre bort hittades också ett litet sten-
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För 6.500 år sedan reser sig landet sakta ur havet. Vår tids högre knallar är här ännu öar i en vid
skärgård. Arlandas tre banor har lagts in. Man anar Långåsens sträckning. Den allra äldsta bosättningen
har man funnit just vid tredje banans kant

brott. Här hade få ngstfolket slagit ut vassa flisor ur den hå rda kvartsen. Bra till att
dela kö tt och skrapa hudar med. Vid
tredje banans norra ä nde hittades en
drygt tusen å r yngre bosä ttning. Nu hade
landet hö jt sig ytterligare 10 meter. Dä r
fanns pilspetsar, flinta, slipstenar, benres-

frå n aborre, gädda, säl och bä ver och
även frå n en get. Utvecklingen hade alltså
gå tt raskt framå t. Så kunde tiden rullas
upp med spadens hjälp - brons och jä rnålder, vikingatid , fram till fö rra sekelskiftets magre torpare.
ter
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Allmänningarnas utsträckning idag med den gamla häradsgränsen mellan
Seminghundra (åt öster) och Ärlinghundra.
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Arlanda flygplats delar nu allmänningarnas skog i två delar. Den tredje banan under byggnad på bilden
tas i bruk i slutet av 2001. Det talas redan om en fjärde bana!
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Stenen efter Torsten
N är vi vikit av frå n E4 och drar in mot
terminalerna har vi lågl ä nt mark på höger
hand. En vaken fö rare på en grävskopa
plockade hä r nyligen upp en vacker runsten . N ä r den en gå ng ristades var hä r sjövikar och våtmark. Över de drygt tusen
å ren lä mnar den oss detta korta meddelande: ” Gunnar och Björn och Torgrim res
te denna sten efter Torsten, sin broder. Han
blev död österut med Ingvar. Och gjorde
denna bro".
En bro må vara l ämpligt äreminne över
en broder som mist livet i n ågot präktigt
slagsmål nere vid Volga eller Svarta havet.
Med Ingvar.

-

Utmark blir allmänning
Efter vikingatid etablerades snart kring
åsen en grä ns mellan de två häradena Seminghundra och Ärlinghundra . Nam nen ä r också ett minne frå n den grå medeltiden. Då hette det i Svealand inte härad utan hundarede . Bebyggelsen hade
redan brett ut sig kring bygdens lägre och
bä ttre sedimentjordar. De högre, kargare
och beskogade markerna blev utmark.
De kunde nyttjas av alla. De blev allmä nning - till by, socken eller hä rad. Dä r
hämtades ved och timmer och - framfö r
allt - dä r vallades djuren på bete. Allt un der hävdvunna former och regler.
Vå ra bägge hä radsallm ä nningar blev
en sammanh ä ngande och ödslig skog på
ö mse sidor hä radsgrä nsen , n ågra kilometer bred och n ä ra två mil l å ng. Numera
har skogen f
å tt kraftiga hål , sä rskilt ett på
mitten - Arlanda flygplats, landets stö rsta
samlade arbetsplats. AJlmänningarnas
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delägare ägarna till 565 hela mantal
värderar säkert vå rt goda folkhem h ögt.
Men inte dess upphö jda fö rakt fö r att
rimligt ersä tta ägare till exproprierad
mark. Det överlä mnas åt en lå ngsam
domstolsbyrå krati . Nuvarande areal ä r
tillsammans cirka 2.000 hektar.

Från tidig medeltid
Hä radsallmä nningarna hör till våra äldsta
fastighetsbildningar. Deras nyttjande an gavs redan i n ågra av landskapslagarna
från tidig medeltid. I Magnus Erikssons
landslag frå n 1350 - vå r fö rsta - sticker
redan staten fram hakan: En tredjedel av
vissa inkomster skall tillfalla staten. Dragkampen mellan stat och hä radsbö nder
fortsä tter sedan genom historien. Gustav
Vasa kopplade givetvis ett skamgrepp:
” Förty att sådana äger som obygde liggie,
hö re Gud , Oss och Swerigis Crone till ” .
Men klok som han var lä t han den något
riskabla operationen vara: Men bara ” af
synnerlig gunst och n åd ” , som han skrev.
Han hade då f
å tt nog av krå ngel med
bönder. Dock: Ingen ek fick rö ras. De var
hans - nödvändiga till hans skepp. Han
skulle skrockat förnö jt i skägget om han
hört att förordningen faktiskt formellt
togs bort fö rst 1934 (och sä rskilt om han
hö rt att inget skepp då byggts i ek på
hundra å r).

Den kungliga byråkratin
H äradet var lä nge primä rkommunen.
Men frå n mitten av medeltiden började
det delas upp i socknar. Fö r rä tts- och
skatteförvaltning har hä radet dock funnits kvar ä nda in i vå r tid ( 1971) . Beslut

om hur allm änningen rä ttvist skulle nyttjas togs på hä radstinget. Ingen fick beta ,

tror att ” skogshushållningens fader ” , Israel Adolf af Strö m , hållit i pennan. Han

svedja eller hugga utan tillstå nd. Samtidigt växte den kungliga byrå kratin.
H ö jdpunkt blev 1700- talets må nga
skogsordningar. Fö rutom h ä radstinget
blev nu också skogsmyndigheten inkopplad - faktiskt lö r varje trädfällning. Staten
lagfäste d ä rtill att bygdens civila och mili tä ra personal också fick rä tt utnyttja allm ä nningarna. Liksom fö r allm ä nna behov, t.ex. vägar och broar. Fö rhoppningsvis fann hä radsbö nderna sina egna utvägar. Men självklart steg förtrytelsen. Med
allt fler intressenter blev tillstå ndet på allm ä nningarna också oroväckande, skogarna blev utglesade och vanvå rdade. Inte
bä ttre blev det med ett stä ndigt ökat betestryck. Under 1800-talet f ö rdubblades
landets befolkning.

hade n ä mligen 1826 gjort en skogsbruksplan just på vå ra bägge allmä nningar. För
skogsbrukets del hade liberalismen redan
bö rjat svalna.
1866 kom dock ytterligare en l ä ttnad.
Kronan hade sedan Skogsstyrelsens till komst (senare kallad Dom ä nstyrelsen )
haft förvaltningsansvar fö r hä radsallmänningar. Nu kunde dessa avstå frå n denna.
Det gjorde också vå ra bägge allm ä nningar - tillsammans med 3A av landets övriga. (Det finns idag 60 hä radsallm ä n ningar med 117.000 ha produktiv skog.)
Den av stä mman valda styrelsen fick helt
ta över ansvaret. Helt fri frå n dom ä njägm ästarens öga blev man dock inte. Den ne beh öll ansvaret att kolla skö tsel och
obligatorisk skogsbruksplan . Detta gä llde
fram till 1934. Då tog Skogsvårdsstyrel-

Liberala tankar
Till all lycka fick man hjälp av tidsandan .
Ffter regler i ngsraseriet kom 1800-talet
med liberalare tankar. Staten skulle inte
allt beställa. Ett kungligt cirkul ä r 1824
gav t.o. m . mö jligheten att utskifta en häradsallm ä nning på dess m å nga delägare.
Tillsammans var det för vå ra bägge allm ä nningar 563 hela mantal (som med tiden genom gå rdsstyckningar blivit
må nga fler ) . I Seminghundra beslö t man
att beh å lla allm ä nningen odelad . Den var
en viktig bit av bygdens historia, tyckte
man . I Ä rlinghundra d ä remot ville majoriteten ha en uppdelning. Men landsh övdingen krå nglade. Det skulle bli ynkligt
små lotter. Frå n Kungen kom också kloka
ord om uppdelningens olägenheter. Vi

sen över.

Skogsskötselns vä xlingar
N ä r vå r skogsapostel Ström 1826 gjorde
sin skogsplan fö r vå ra bägge allm ä nningar var de knappast i bästa skick, de var
hå rt huggna och betade. Strö m införde
nu ordning och reda , på verkad av tidens
tyska auktoriteter. Skogen indelades i lika
m å nga rutor som omloppstidens å r. F’ n
ruta h öggs per å r, god hush å llning och
överblick. Liksom på bondskogarna med
alla å ldrar i skö n blandning hade det
dock sina sidor att på ailmä nningarna genomfö ra ett riktigt ” fackverk” . Strö ms
plan följdes av senare, med tiden vart
tionde å r. Skogen har f öljts av indelare i
snart 200 å r. Gamle Strö ms ide om uth ål-

125

lighet har följts. Men stormar och annat
har stö kat till det, vä rst 1969. Samt Luftfartsverket! Att arbeta systematiskt på å rsytor försvårades också lä nge av delägarnas
rä tt till utdelning ' in natura” , kanske tio
stockar och något lass ved (allt efter gårdens mantal) . Och sä kert ville man fa det
så nä ra den egna gå rden som mö jligt.
Utdelning gavs också i bete f ö r visst
antal kreatur. Fö r jägm ästaren och å terväxten var detta ett otyg. Kring 1880 lyckades han till slut få bö nderna att starkt
begrä nsa betesrä tterna. Allm ä nningen
sålde ett f
åtal på auktion. Som ofta löstes
denna konflikt med tiden av sig själv. En
god bonde fick snart inte råd att ha magra kreatur springande på skogen. Sedan
30-talet säljs också allt virke på marknaden - med kontant utdelning till delägarna.

Eftersom reglementet krävt högskole-

utbildad fö rvaltare har allmä nningarna
inte heller förskonats frå n växlande perioder av både blädning och hyggesbruk,
mest dock det senare. Vå r tids strävan
mot en mer naturn ä ra skötsel har lä nge
praktiserats, med timmer- och skä rmställningar, naturlig fö ryngring och fredade bitar fö r må ngfaldens skull. Det
stämmer bra med allm ä nningsstyrelsernas goda kä nsla fö r skogsvå rden. Dä r ä r
ju alla skogsbö nder.

Skogvaktare Hjerpes bedrift
En historiskt fin insats gjorde allmä n örra sekelskiftet. Då utningarna kring f
bredde sig en 50 ha stor mosse kring den
lilla Horssjön mitt i skogen . Sjö n sä nktes
någon meter, hela mossen dikades upp.
Arbetet drevs av skogvaktare Hjerpe med
mycket folk och stor energi å ren 1899-

Skogs- och
Träfacket
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Det gamla skogvaktartorpet Lindskrog har här just råkat stå i vägen för tredje banans grävskopor.
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dessutom kommit bidrag frå n Hush ållningssällskapet. Idag skulle en sådan dikning ge stora böter.

Kronoskogvaktarens lott
Som utposter lö r skogens vå rd och bevakning låg fyra skogvaktartorp Dalen,
Laggatorp, Lindskrog och Starrmossen.
De fö rsta skogvaktarna tillsattes redan på
1690- talet. Det hade den skogskommission bestä mt som tillsatts i varje lä n av
Karl XI, kungen som ville ha ordning och
reda. De kallades kronoskogvaktare. Lönen var till stö rsta delen att fa bebo och
bruka det lilla bostället. Ett gott samarbete med bö nderna odlades. Skogvaktaren utsynade skog å t dem , bö nderna i sin
tur ställde sä kert upp n ä r någon extra
dragare beh övdes på torpet eller n ä r kan ske n ågot utsäde felades.
Skogvaktarna lydde under kronans
jägm ästare, denna ordning skä rptes efter
Domä nstyrelsens tillkomst 1859. Revirfö rvaltaren var en strä ng herre med grö n
uniform och epåletter. Det fick omgåen de ett välgö rande inflytande på skogsskötseln och även formerna fö r utdelning. Det styrde mot rationellare avverkningar med stö rre virkesposter som såldes
på auktion till h ögstbjudande. Och d ä rmed blev det kontant utdelning till delägarna. Inte utan motstå nd försökte
skogsfolket frå n 1870-talet kö ra ut betesdjuren frå n skogen .

—

redan på 30-talet.
Det är ett drygt hektar av 30 meter höga och 210
år gamla tallar. De har nu olyckligtvis hamnat mitt
mellan första och tredje banan. Deras framtid är
därmed högst osäker. Sedan mordet på Gustaf III
har de bl.a. vaktat de lämningar som finns under
mossan frän en tidig stenäldersbosättning.
"Benstockreservatet" avsattes

1901. Fö r sitt slit fick Hjerpe ett extra arvode på 35 riksdaler. Det visade sig bli en
hygglig investering. Den dikade mossen
fylldes snart av tall - på de djupare och
men framfö r allt av
magrare delarna
välväxande gran på de bä ttre. Med tiden
stod dä r stå tliga pelarsalar. Under ett sekel har den dikade marken producerat
upp mot 20.000 kubikmeter bra virke.
En andra generation gran / bjö rk ä r redan i
gallringså lder. I pengar har dikenas merproduktionen givit över fyra miljoner
kronor. En hygglig utdelning av 35 riksdaler till Hjerpe. Till dikningen hade

—
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Ordföranden nyckelman
Arbetsledningen fick med tiden krympas
som på andra h å ll. Redan 1885 blev det
bara två skogvaktare i stället f ö r fyra ,

exempel h öll tre generationer Må rd tjä nsten frå n 1812 då Mathias började på
Lindskrog till 1931 d å sonsonen Gustaf

1931 blev det en . 1962 delades skogvaktaren med ytterligare två h ä radsallm ä nningar. 1978 å tog sig Mellanskog skogsbruket. Men allmänningarnas styrelser
har sedan l ä nge följt och styrt allt som
hä nder i skogen . Styrelsens ordfö rande
fungerar både som VD och kassachef.
Den å rliga stämman ä r välbesö kt, den far
en noggrann redovisning, den väljer styrelse. Det gå ngna å rets utdelning ä r en
viktig punkt. Den har ökat med tiden.
1899 låg det fö r det stö rre Seminghundra
på omkring 10 kronor per helt mantal
(en normalstor gå rd ) , 1999 låg det på
25.000:- ( men huvuddelen kommer på
senare tid frå n grusinkomster ). Uppsala
Universitet har genom å ren donerats eller
köpt 31 ,5 mantal vilket under senare
å ren givit l ä rosä tet en arbetsfri inkomst
på över 600.000 kr.

tjä nsten gick ofta i arv. Fö r att

ta ett

slutade. Sonen Johans noggranna beskrivning av en vargjakt nyå rsafton 1848
visar att skogsyrket på den tiden var
m å ngsidigt. Vi refererar:
Jakten förbereddes redan på h östen genom utläggning av 5.000 m lå nga lapptyg ( med elaka bilder) i form av en stor
strut . I botten fanns ett 300 m lå ngt kraftigt vargnä t. Sedan snö n fallit - och n ågon slaktad hästkrake lagts ut - avspå rades området regelbundet. Tills varg ansågs vara inne. Då gick budkavlen runt
hä radet. Alla som ägde minst en ko måste
ställa upp, det kunde bli 700 man . De
ställdes ut , lapptyg och vargn ä t restes. I
strutens” nedre del ställdes skyttarna , i
den övre drevkedjan. Så gick det loss. Vid
den beskrivna nyå rsjakten skö ts fyra av
de hatade vargarna. Att Må rd var fram gå ngsrik med att utrota vargen f ö rstå r vi

Om vargjakt och änkans öde
Historien handlar som vanligt också om
m ä nniskoöden och profiler. Skogvaktar-
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Skogvaktare Johan Mårds skiss och beskrivning av hans vargjakt med 700 deltagare (inte långt från
första banan) nyårsafton 1848.
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frå n ett protokoll frå n 1873. Då såldes
både lapptyg och vargnä t på auktion fö r
200 kronor.
Fö r folket kring och på skogen var livet
hå rt. För att klara familjen fö rsö kte
m å ngen skogvaktare fö rbä ttra torpet
även om det fö rblev all m ä n ningens egen dom. Skogvaktaren Frans Må rd , ” en
from och stilla man” , hade i sitt nit skuld satt sig, blivit satt i konkurs, fallit i djup
depression och slutligen hä ngt sig på logen . Hustrun Johanna skulle vrä kas. I sin
nöd skriver hon till ” Herr Grefven och
Landshövdingen m .m. Liliencrantz: Sedan min man kronoskogvaktaren Frans
Mård i Starrmossen, i ett beklagligt ögonblick av förtvivlan öfver iråkat ekonomiskt
obestånd, afhändt sig lifvet och derigenom
försatt mig och mina små oförsörjda barn,
sju till antalet, af vilka det äldsta är 8 år
och det yngsta 4 månader gammalt, i den
djupaste sorg och betryck, så har jag vågat
att i min nöd vända mig till Herr Grefven
och Landshöfvdingen med ödmjuk bön om
om någon hjälp i mitt betryck , ifall någon
hjelp kan mig beredas ”.
att han
I brevet skriver hon bl.a.:
uppfört en ny mangårdsbyggnad och därvid
af egna medel tillsatt minst 600 riksdaler,
likaså har min aflidne man å boställsjorden
uppodlat ungefärligen 10 tunnland oländig
mark . . . ”
Om landsh övdingens insats vet vi inget men i allm ä nningarnas protokoll kan
vi l äsa att ä nkan med sina sju barn fick bo
kvar uppe på ett vindsrum med sina sju
barn , hon fick ett litet stycke jord , plats
fö r en ko samt ” i penningar” fyra tunnor
råg och en tunna korn "att af Herr J ägmästaren utbetalas, allt dock tills vidare” .
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Den tysta växtkraften
Den vå rdade skogen har sin starka dynamik. Då de bägge allmä nningarna l ä nge
och regelbundet inventerats kan man lä tt
fa denna dynamik i siffror. I bö rjan av det
gå ngna seklet låg avverkningarna kring
1500 m3 per å r. Då hade vi ett landskap
av luckig, gles skog med en och annan kal
mosse. Nu ligger avverkningarna kring
8.000 m 3. Den ganska välslutna skogen
kommer att framöver ge ä nnu mer. Mark
som Luftfartsverket tar, ersä tts underhand genom tillkö p av annan skog i n ä rheten ( nu talas det redan om en fjä rde
bana ). Under det gå ngna seklet har avverkats 550.000 m 3. Dä rtill har växande virkesfö rråd minst fö rdubblats. Avkastningens storlek kan jä mföras med det nuvarande vä lslutna fö rrådet på 270.000 m 3.
Avverkningens storlek under 100 å r ä r
alltså minst två gå nger stö rre ä n nuvarande skog. Skogens växande kraft ä r tyst
men stark.
Hä radsallmä nningarna med rötter
frå n tidig medeltid ä r en slitstark ägarform. De har genomlevt snart ett millennium av ständiga fö rsök frå n statsmaktens sida att begrä nsa h ä radsbö ndernas
äganderä tt. M å ngen jurist har fö rsö kt bevisa att staten är rä tter ägare. Men den
gamla ägarformen har överlevt. Den stå r
nu på säkrare mark ä n n å gonsin tidigare.

Artikeln är ett sammandrag av Henning
Hamiltons skrift ” Skogen med de flygande
skeppen ’, Skogens Hus, Täby, 1998 (till
Häradsallmänningarnas Förbunds stämma ).

