
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 från huvudstaden heter den Lång-
åsen. På ett ställe går en lätt sänka över
åsen, en gammal ” dragränna” . Här drogs
vikingaskepp från Långhundraleden över
till Mälarens sjöleder. Med lite fantasi
kan man höra vikingaböndernas vrål och
eder och hästarnas skri när de långa skep-
pen segades upp på sina rullar i motlutet.

Längs åsen gick en gammal medeltida
kungsväg mellan Stockholm och Uppsa-
la. Trafiken var livlig och skogen tät. Den
tilldrog sig därför visst intresse från de lo-
kala rövarhanden. Till sådanas eftertanke
hade häradet placerat en avrättningsplats
längs vägen, i bruk så sent som på 1840-
talet (nu mellan tredje och första banan).

Dragränna och kungsväg ligger idag
bara några hundra meter från norra än-
den på Arlandas tredje bana (öppnas
2001). Då kan antalet starter och land-
ningar ökas från drygt 70 till 100 i tim-
men. Per år kommer minst 20 miljoner
resenärer att passera. Trakten håller stilen.

Den var ett vägkors redan för tusen år se-
dan.

De första på plats
För tredje banan krävdes en noggrann ar-
keologisk undersökning. Och inte över-
raskande var trakten full av forn-
lämningar. Nästan var än spaden sattes,
hittades lämningar på olika nivåer. Ar-
keologer vet var de ska gräva. De vet hur
stenåldersbönder placerade en by. Den
allra äldsta bosättningen — sex tusen år
gammal - hittades precis intill tredje ba-
nan. Hit hade några fångstmän en vacker
dag kommit över vattnet västerifrån.
Trakten var då en arkipelag, havsytan låg
40 m över dagens. Kanske man lyckats
dräpa en säl och dragit in den till en skyd-
dad vik vid en av de större öarna. Kanske
solen sken och fisken slog i vattnet. Man
beslöt sig därför att slå läger. 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 fångstfolket slagit ut vas- ter från aborre, gädda, säl och bäver och
sa flisor ur den hårda kvartsen. Bra till att även från en get. Utvecklingen hade alltså
dela kött och skrapa hudar med. Vid gått raskt framåt. Så kunde tiden rullas
tredje banans norra ände hittades en upp med spadens hjälp - brons och järn-
drygt tusen år yngre bosättning. Nu hade ålder, vikingatid, fram till förra sekelskif-
landet höjt sig ytterligare 10 meter. Där tets magre torpare.
fanns pilspetsar, flinta, slipstenar, benres-
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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
När vi vikit av från E4 och drar in mot
terminalerna har vi låglänt mark på höger
hand. En vaken förare på en grävskopa
plockade här nyligen upp en vacker run-
sten. När den en gång ristades var här sjö-
vikar och våtmark. Över de drygt tusen
åren lämnar den oss detta korta medde-
lande: ” 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 lämpligt äreminne över
en broder som mist livet i något präktigt
slagsmål nere vid Volga eller Svarta havet.
Med Ingvar.

delägare — ägarna till 565 hela mantal —
värderar säkert vårt goda folkhem högt.
Men inte dess upphöjda förakt för att
rimligt ersätta ägare till exproprierad
mark. Det överlämnas åt en långsam
domstolsbyråkrati. Nuvarande areal är
tillsammans cirka 2.000 hektar.

Från tidig medeltid
Häradsallmänningarna hör till våra äldsta
fastighetsbildningar. Deras nyttjande an-
gavs redan i några av landskapslagarna
från tidig medeltid. I Magnus Erikssons
landslag från 1350 - vår första - sticker
redan staten fram hakan: En tredjedel av
vissa inkomster skall tillfalla staten. Drag-
kampen mellan stat och häradsbönder
fortsätter sedan genom historien. Gustav
Vasa kopplade givetvis ett skamgrepp:
” Förty att sådana äger som obygde liggie,
höre Gud, Oss och Swerigis Crone till” .
Men klok som han var lät han den något
riskabla operationen vara: Men bara ” af
synnerlig gunst och nåd” , som han skrev.
Han hade då fått nog av krångel med
bönder. Dock: Ingen ek fick röras. De var
hans - nödvändiga till hans skepp. Han
skulle skrockat förnöjt i skägget om han
hört att förordningen faktiskt formellt
togs bort först 1934 (och särskilt om han
hört att inget skepp då byggts i ek på
hundra år).

Utmark blir allmänning
Efter vikingatid etablerades snart kring
åsen en gräns mellan de två häradena Se-
minghundra och Ärlinghundra. Nam-
nen är också ett minne från den grå med-
eltiden. Då hette det i Svealand inte hä-
rad utan hundarede. Bebyggelsen hade
redan brett ut sig kring bygdens lägre och
bättre sedimentjordar. De högre, kargare
och beskogade markerna blev utmark.
De kunde nyttjas av alla. De blev allmän-
ning - till by, socken eller härad. Där
hämtades ved och timmer och - framför
allt - där vallades djuren på bete. Allt un-
der hävdvunna former och regler.

Våra bägge häradsallmänningar blev
en sammanhängande och ödslig skog på
ömse sidor häradsgränsen, några kilome-
ter bred och nära två mil lång. Numera
har skogen fått kraftiga hål, särskilt ett på
mitten -Arlanda flygplats, landets största
samlade arbetsplats. AJlmänningarnas

Den kungliga byråkratin
Häradet
Men från mitten av medeltiden började
det delas upp i socknar. För rätts- och
skatteförvaltning har häradet dock fun-
nits kvar ända in i vår tid (1971). Beslut

länge primärkommunen.var
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om hur allmänningen rättvist skulle nytt-
jas togs på häradstinget. Ingen fick beta,
svedja eller hugga utan tillstånd. Samti-
digt växte den kungliga byråkratin.
Hö jdpunkt blev 1700-talets många
skogsordningar. Förutom häradstinget
blev nu också skogsmyndigheten inkopp-
lad - faktiskt lör varje trädfällning. Staten
lagfäste därtill att bygdens civila och mili-
tära personal också fick rätt utnyttja all-
männingarna. Liksom för allmänna be-
hov, t.ex. vägar och broar. Förhoppnings-
vis fann häradsbönderna sina egna utvä-
gar. Men självklart steg förtrytelsen. Med
allt fler intressenter blev tillståndet på all-
männingarna också oroväckande, skogar-
na blev utglesade och vanvårdade. Inte
bättre blev det med ett ständigt ökat be-
testryck. Under 1800-talet fördubblades
landets befolkning.

tror att ” skogshushållningens fader” , Is-
rael Adolf af Ström, hållit i pennan. Han
hade nämligen 1826 gjort en skogsbruks-
plan just på våra bägge allmänningar. För
skogsbrukets del hade liberalismen redan
börjat svalna.

1866 kom dock ytterligare en lättnad.
Kronan hade sedan Skogsstyrelsens till-
komst (senare kallad Domänstyrelsen)
haft förvaltningsansvar för häradsallmän-
ningar. Nu kunde dessa avstå från denna.
Det gjorde också våra bägge allmänning-
ar - tillsammans med 3A av landets öv-
riga. (Det finns idag 60 häradsallmän-
ningar med 117.000 ha produktiv skog.)
Den av stämman valda styrelsen fick helt
ta över ansvaret. Helt fri från domänjäg-
mästarens öga blev man dock inte. Den-
ne behöll ansvaret att kolla skötsel och
obligatorisk skogsbruksplan. Detta gällde
fram till 1934. Då tog Skogsvårdsstyrel-
sen över.Liberala tankar

man hjälp av tidsandan.
Ffter regleringsraseriet kom 1800-talet
med liberalare tankar. Staten skulle inte
allt beställa. Ett kungligt cirkulär 1824
gav t.o.m. möjligheten att utskifta en hä-
radsallmänning på dess många delägare.
Tillsammans var det för våra bägge all-
männingar 563 hela mantal (som med ti-
den genom gårdsstyckningar blivit
många fler). I Seminghundra beslöt man
att behålla allmänningen odelad. Den var
en viktig bit av bygdens historia, tyckte
man. I Ärlinghundra däremot ville majo-
riteten ha en uppdelning. Men landshöv-
dingen krånglade. Det skulle bli ynkligt
små lotter. Från Kungen kom också kloka
ord om uppdelningens olägenheter. Vi

Till all lycka fick
Skogsskötselns växlingar
När vår skogsapostel Ström 1826 gjorde
sin skogsplan för våra bägge allmänning-
ar var de knappast i bästa skick, de var
hårt huggna och betade. Ström införde
nu ordning och reda, påverkad av tidens
tyska auktoriteter. Skogen indelades i lika
många rutor som omloppstidens år. F’ n
ruta höggs per år, god hushållning och
överblick. Liksom på bondskogarna med
alla åldrar i skön blandning hade det
dock sina sidor att på ailmänningarna ge-
nomföra ett riktigt ” fackverk” . Ströms
plan följdes av senare, med tiden vart
tionde år. Skogen har följts av indelare i
snart 200 år. Gamle Ströms ide om uthål-
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utbildad förvaltare har allmänningarna
inte heller förskonats från växlande perio-
der av både blädning och hyggesbruk,
mest dock det senare. Vår tids strävan
mot en mer naturnära skötsel har länge
praktiserats, med timmer- och skärm-
ställningar, naturlig föryngring och fre-
dade bitar för mångfaldens skull. Det
stämmer bra med allmänningsstyrelser-
nas goda känsla för skogsvården. Där är
ju alla skogsbönder.

lighet har följts. Men stormar och annat
har stökat till det, värst 1969. Samt Luft-
fartsverket! Att arbeta systematiskt på års-
ytor försvårades också länge av delägarnas
rätt till utdelning ' in natura” , kanske tio
stockar och något lass ved (allt efter går-
dens mantal). Och säkert ville man fa det
så nära den egna gården som möjligt.

Utdelning gavs också i bete för visst
antal kreatur. För jägmästaren och åter-
växten var detta ett otyg. Kring 1880 lyc-
kades han till slut få bönderna att starkt
begränsa betesrätterna. Allmänningen
sålde ett fåtal på auktion. Som ofta löstes
denna konflikt med tiden av sig själv. En
god bonde fick snart inte råd att ha mag-
ra kreatur springande på skogen. Sedan
30-talet säljs också allt virke på markna-
den - med kontant utdelning till delägar-

Skogvaktare Hjerpes bedrift
En historiskt fin insats gjorde allmän-
ningarna kring förra sekelskiftet. Då ut-
bredde sig en 50 ha stor mosse kring den
lilla Horssjön mitt i skogen. Sjön sänktes
någon meter, hela mossen dikades upp.
Arbetet drevs av skogvaktare Hjerpe med
mycket folk och stor energi åren 1899-

na.
Eftersom reglementet krävt högskole-

Skogs- och
Träfacket
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Det gamla skogvaktartorpet Lindskrog har här just råkat stå i vägen för tredje banans grävskopor.

127



dessutom kommit bidrag från Hushåll-
ningssällskapet. Idag skulle en sådan dik-
ning ge stora böter.

Kronoskogvaktarens lott
Som utposter lör skogens vård och be-
vakning låg fyra skogvaktartorp — Dalen,
Laggatorp, Lindskrog och Starrmossen.
De första skogvaktarna tillsattes redan på
1690-talet. Det hade den skogskommis-
sion bestämt som tillsatts i varje län av
Karl XI, kungen som ville ha ordning och
reda. De kallades kronoskogvaktare. Lö-
nen var till största delen att fa bebo och
bruka det lilla bostället. Ett gott samar-
bete med bönderna odlades. Skogvakta-
ren utsynade skog åt dem, bönderna i sin
tur ställde säkert upp när någon extra
dragare behövdes på torpet eller när kan-
ske något utsäde felades.

Skogvaktarna lydde under kronans
jägmästare, denna ordning skärptes efter
Domänstyrelsens tillkomst 1859. Revir-
förvaltaren var en sträng herre med grön
uniform och epåletter. Det fick omgåen-
de ett välgörande inflytande på skogs-
skötseln och även formerna för utdel-

"Benstockreservatet" avsattes 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.

1901. För sitt slit fick Hjerpe ett extra ar-
vode på 35 riksdaler. Det visade sig bli en
hygglig investering. Den dikade mossen
fylldes snart av tall - på de djupare och
magrare delarna — men framför allt av
välväxande gran på de bättre. Med tiden
stod där ståtliga pelarsalar. Under ett se-
kel har den dikade marken producerat

mot 20.000 kubikmeter bra virke.
En andra generation gran/björk är redan i
gallringsålder. I pengar har dikenas mer-
produktionen givit över fyra miljoner
kronor. En hygglig utdelning av 35 riks-
daler till Hjerpe. Till dikningen hade

ning. Det styrde mot rationellare avverk-
ningar med större virkesposter som såldes
på auktion till högstbjudande. Och där-
med blev det kontant utdelning till delä-

Inte utan motstånd försöktegarna.
skogsfolket från 1870-talet köra ut betes-
djuren från skogen.upp

Ordföranden nyckelman
Arbetsledningen fick med tiden krympas
som på andra håll. Redan 1885 blev det
bara två skogvaktare i stället för fyra,
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1931 blev det en. 1962 delades skogvak-
taren med ytterligare två häradsallmän-
ningar. 1978 åtog sig Mellanskog skogs-
bruket. Men allmänningarnas styrelser
har sedan länge följt och styrt allt som
händer i skogen. Styrelsens ordförande
fungerar både som VD och kassachef.
Den årliga stämman är välbesökt, den far
en noggrann redovisning, den väljer sty-
relse. Det gångna årets utdelning är en
viktig punkt. Den har ökat med tiden.
1899 låg det för det större Seminghundra
på omkring 10 kronor per helt mantal
(en normalstor gård), 1999 låg det på
25.000:- (men huvuddelen kommer på
senare tid från grusinkomster). Uppsala
Universitet har genom åren donerats eller
köpt 31,5 mantal vilket under senare
åren givit lärosätet en arbetsfri inkomst
på över 600.000 kr.

Om vargjakt och änkans öde
Historien handlar som vanligt också om
människoöden och profiler. Skogvaktar-

tjänsten gick ofta i arv. För att ta ett ex-
empel höll tre generationer Mård tjäns-
ten från 1812 då Mathias började på
Lindskrog till 1931 då sonsonen Gustaf
slutade. Sonen Johans noggranna be-
skrivning av en vargjakt nyårsafton 1848
visar att skogsyrket på den tiden var
mångsidigt. Vi refererar:

Jakten förbereddes redan på hösten ge-
nom utläggning av 5.000 m långa lapp-
tyg (med elaka bilder) i form av en stor
strut. I botten fanns ett 300 m långt kraf-
tigt vargnät. Sedan snön fallit - och nå-
gon slaktad hästkrake lagts ut - avspåra-
des området regelbundet. Tills varg an-
sågs vara inne. Då gick budkavlen runt
häradet. Alla som ägde minst en ko måste
ställa upp, det kunde bli 700 man. De
ställdes ut, lapptyg och vargnät restes. I
strutens” nedre del ställdes skyttarna, i

den övre drevkedjan. Så gick det loss. Vid
den beskrivna nyårsjakten sköts fyra av
de hatade vargarna. Att Mård var fram-
gångsrik med att utrota vargen förstår vi
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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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Den tysta växtkraften
Den vårdade skogen har sin starka dyna-
mik. Då de bägge allmänningarna länge
och regelbundet inventerats kan man lätt
fa denna dynamik i siffror. I början av det
gångna seklet låg avverkningarna kring
1500 m3 per år. Då hade vi ett landskap
av luckig, gles skog med en och annan kal
mosse. Nu ligger avverkningarna kring
8.000 m3. Den ganska välslutna skogen
kommer att framöver ge ännu mer. Mark
som Luftfartsverket tar, ersätts under-
hand genom tillköp av annan skog i när-
heten (nu talas det redan om en fjärde
bana). Under det gångna seklet har avver-
kats 550.000 m3. Därtill har växande vir-
kesförråd minst fördubblats. Avkastning-
ens storlek kan jämföras med det nuva-
rande välslutna förrådet på 270.000 m3.
Avverkningens storlek under 100 år är
alltså minst två gånger större än nuvaran-
de skog. Skogens växande kraft är tyst
men stark.

Häradsallmänningarna med rötter
från tidig medeltid är en slitstark ägar-
form. De har genomlevt snart ett millen-
nium av ständiga försök från statsmakt-
ens sida att begränsa häradsböndernas
äganderätt. Mången jurist har försökt be-
visa att staten är rätter ägare. Men den
gamla ägarformen har överlevt. Den står
nu på säkrare mark än någonsin tidigare.

från ett protokoll från 1873. Då såldes
både lapptyg och vargnät på auktion för
200 kronor.

För folket kring och på skogen var livet
hårt. För att klara familjen försökte
mången skogvaktare förbättra torpet
även om det förblev allmän ningens egen-
dom. Skogvaktaren Frans Mård, ” en
from och stilla man” , hade i sitt nit skuld-
satt sig, blivit satt i konkurs, fallit i djup
depression och slutligen hängt sig på lo-
gen. Hustrun Johanna skulle vräkas. I sin
nöd skriver hon till ” Herr Grefven och
Landshövdingen m.m. Liliencrantz: Se-
dan min man kronoskogvaktaren Frans
Mård i Starrmossen, i ett beklagligt ögon-
blick 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 ”.

I brevet skriver hon bl.a.: att han
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 landshövdingens insats vet vi ing-
et men i allmänningarnas protokoll kan
vi läsa att änkan med sina sju barn fick bo
kvar uppe på ett vindsrum med sina sju
barn, hon fick ett litet stycke jord, plats
för en ko samt ” i penningar” fyra tunnor
råg och en tunna korn "att af Herr Jäg-
mästaren utbetalas, allt dock tills vidare” .

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